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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

πξνθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηφ θάησ ησλ νξίσλ (Εζληθφ) δεκφζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε κε ηίηιν «ππομήθεια εοπηαζηικού θωηιζμού» ηνπ Δήκνπ 

Παιιήλεο πξνυπνινγηζκνχ 193.545,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ζύνολο 239.995,80 €) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο γηα ηα είδε φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κε αξ. κειέηεο 35/2018 θαζψο θαη 

ζηα παξαξηήκαηά ηεο  ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. 

Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ.  Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. Oηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη φπσο αλαθέξεηαη ζην αξζξν 5.5 ησλ 

αλαιπηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Επίζεκε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γξαπηή θαη πξνθνξηθή νξίδεηαη ε ειιεληθή. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

νπνία ζα αλαξηεζνχλ φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δεηνχληαη 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο-ελδηαθεξφκελνπο κέρξη ηελ 14/08/2018 θαη απηέο (πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο) 

ζα παξέρνληαη απφ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ηελ 20/08/2018 κφλν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ε..Η.ΔΗ.. 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα νξίδεηαη 30  Αςγούζηος  2018 ώπα 13:00. 

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.grηνπ 

Ε..Η.ΔΗ. νξίδεηαη ε 24  Αςγούζηος 2018 ώπα 11:00.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή 30 Αςγούζηος 2018  θαη ώπα 10η, απφ ηελ αξκφδηα 

Επηηξνπή. 

Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ δπν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο θαζαξήο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο γηα ην θάζε ηκήκα. Πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζην άξζξν 2.2 ησλ αλαιπηηθψλ φξσλ ηεο Δηαθήξπμεο. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο-Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Επηινγήο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο 

Δηαθήξπμεο άξζξν 2.2. 

Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Ο Δήκαξρνο 

  ΑΘΑΝΑΘΟ Η. ΖΟΤΣΟ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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        ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 
ΤΜΘΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ & Θ/Μ ΕΓΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/35/2018 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ 

ΕΙΔΟΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  Ρρομικεια υλικϊν 

ΜΕΓΙΣΤΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 193.545,00 € χωρίσ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 239.995,80 € με ΦΡΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

 

 

 

ΚΑΕ : 15.6699.0011 

CPV : 
39298900-6 44190000-8  
31224400-6 45451000-3 
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ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΘΕΜΑ : «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» 
 

Ο Διμαρχοσ Ραλλινθσ 
ζχοντασ υπ’ όψθ: 

o Τισ διατάξεισ: 

o Του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Αϋ 171/2017), «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 
........», 

o Του άρκρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Αϋ 24/2017), «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ, ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

o Του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/2016), «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

o Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Αϋ 227/2016), «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 
κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

o Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

o Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Aϋ 107/2014) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

o Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Aϋ 74/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

o Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ 120/2013), «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Άρκρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/2013) και ιςχφει 
ςιμερα, όςον αφορά το Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ ΔΕΝ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 

o Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Αϋ 52/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

o Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ 18/2013), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/2012, 
κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων ...» και ειδικότερα 
των Άρκρων 19 και 48 (Άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου) αυτοφ, 

o Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκ-τρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

o Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112/2010), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρό-γραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/2016 και ιςχφει, 

o Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει μετά τθν 
εφαρ-μογι του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, 

         

 

 

             Γζρακασ, 27/07/2018  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΤΜΘΜΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ & Θ/Μ ΕΓΩΝ 

  

                            Αρ. Ρρωτ:  23649 
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o Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ 263/2008), «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν», 

o Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Αϋ 68/2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και το-πικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Αϋ 131/2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 

o Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Αϋ 119/2001), «Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 182 για τθν απαγόρευςθ 
των χειρό-τερων μορφϊν εργαςίασ των παιδιϊν και τθν άμεςθ δράςθ με ςκοπό τθν εξάλειψι τουσ», 

o Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248/2000), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

o Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

o Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Αϋ 25/1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα», 

o Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Αϋ 63/1988), «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-Κφρωςθ τθσ 
135 διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ», 

o Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Aϋ 145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

o Του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία», 

o Του ΡΔ 150/2001 (ΦΕΚ Aϋ 125/2001), «Ρροςαρμογι ςτθν οδθγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», 

o Τθσ ΚΥΑ Ρ1 2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ 3400/2012) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

o Τθσ Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Βϋ 1924/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

o Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν τθσ 
ΕΑΔΘΣΥ, των αποφάςεων τθσ ολομζλειασ του Ελ. Συν., των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

o Τθν με αρικμ. 163/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ με     

ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων.  

o Τθν με αρικμ. 385/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 35/2018 μελζτθ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο τρόποσ δθμοπράτθςθσ, θ ψιφιςθ και 

θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ από τον αντίςτοιχο ΚΑΕ 15.6699.0011 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 ποςοφ  

239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

 

Δ Ι Α Κ Θ  Υ Σ Σ Ε Ι  Ο Τ Ι  
Εκτίκεται ςε ΑΝΟΙΚΤΟ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ δθμόςιο διαγωνιςμό 

με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) θ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με τίτλο: 

«Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» 

με κριτιριο ανάκεςθσ: 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, 

επί των ενδεικτικϊν τιμϊν για τα είδθ του Ρροχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα I ζωσ VII και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κακϊσ και με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Άρκρο 1.1. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ - Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΙΘΑΚΘΣ 12 

Ρόλθ / T.K. ΓΕΑΚΑΣ Ταχ. Κωδ. 15344 

Τθλζφωνο 210 6604600 – 210 6662150 ΦΑΞ 210 6032898 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο v.papaioannou@156.syzefxis.gov 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαςίλειοσ Ραπαϊωάννου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.pallini.gr/ 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ΔΘΜΟΣ) 

Κατθγορία  Γενικι Κυβζρνθςθ - Υποτομζασ Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδ/ςθσ 

Κφρια δραςτθριότθτα Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

Ο Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο, τίκεται ςτο εξϊφυλλο του τεφχουσ ΜΕΤΑ τθν κεϊρθςθ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθμα 
 ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ, Ικάκθσ 12, Τεχνικι Υπθρεςία, ενϊ κα βρίςκονται αναρτθμζνοι ςτο   

      διαδικτυακό τόπο του ΚΘΜΔΘΣ 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι να αποςτζλλονται 
 ταχυδρομικά 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ, Ικάκθσ 12, Τεχνικι 
Υπθρεςία. 

Άρκρο 1.2. Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με 
ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ δθμόςιο διαγωνιςμό με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, για όλα τα είδθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ 
Τεχνικισ Μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα I ζωσ VII και τα 
λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι από ίδιουσ πόρουσ. Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με 
Κ.Α.: 15.6699.0011, ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Διμου Ραλλινθσ. 

Άρκρο 1.3. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» με ςκοπό τθ βελτίωςθ του φωτιςτικοφ 
αποτελζςματοσ και τθ δθμιουργία εορταςτικοφ αιςκιματοσ ςτισ τρεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ραλλινθσ. 
Υπάρχει, για το λόγο αυτό ανάγκθ για επίςτθλα διακοςμθτικά (γιρλάντεσ), κολϊνεσ Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ- 
πλατειϊν, διακοςμθτικζσ γιρλάντεσ ειςόδων οδϊν, διακοςμθτικοφσ και εφκαμπτουσ φωτοςωλινεσ, διάφορα 
υλικά για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ και διακοςμθτικά ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Διμου Ραλλινθσ.     
  
Τα είδθ τθσ προμικειασ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV2008), 
ωσ ακολοφκωσ: 
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Είδοσ Ρρομικειασ 
Κωδικόσ 
CPV2008 

Μον 
Μετ 

Ροςότθτα 
Ροςό χωρίσ 

ΦΡΑ 

Φωτεινό ςϊμα διακοςμθτικό καταςκευαςμζνο από 
μονοκάλο εφκαμπτο φωτοςωλινα LED πάνω ςε ςκελετό 
αλουμινίου  

39298900-6 τεμ 840 151.020,00 € 

Διακοςμιτικόσ λείοσ εφκαμπτοσ φωτοςωλινασ LED 
μονοκάναλοσ διαμζτρου 13 mm   

39298900-6 μζτρα 3000 8.850,00 € 

Ραροχι ςφνδεςθσ φωτοςωλινα LED με καλϊδιο 
καουτςοφκ μικουσ  1,5μ   

39298900-6 τεμ 500 1.950,00 € 

Διακοςμθτικά μικρολαμπάκια LED ςε μικοσ 10 μζτρων 
(ψείρεσ) κ μεταςχθματιςτζσ για τα μικρολαμπάκια 

39298900-6 τεμ 180 5.200,00 € 

Διάφορα απρόβλεπτα μικροχλικά που κα απαιτθκοφν 
για τθν τοποκζτθςθ των διακοςμθτικϊν γιρλάντων κ.λπ. 

44190000-8 ΣΕΤ 1 2.525,00 € 

Διακοςμθτικό καλϊδιο εφκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 
3X1,5mm² χρϊματοσ πράςινο ι μαφρο  

31224400-6 μζτρα 3.000 2.100,00 € 

Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν ςωμάτων  45451000-3 τεμ 840 21.900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 193.545,00 € 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των ειδϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Β, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντοσ. 

Θ ΜΕΓΙΣΤΘ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ κακαρι αξία: € 193.545,00 ΦΡΑ : €46.450,80). 

Σε καμία περίπτωςθ το τελικό ςυνολικό ποςό που κα πλθρωκεί για το ςφνολο τθσ ςυμβάςθσ  που κα ςυναφκεί δε 
κα ξεπεράςει τισ 193.545,00 € χωρίσ ΦΡΑ, που είναι και θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016 

Άρκρο 6). 

Θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ προμικειασ ορίηεται ςε είκοςι (25) θμζρεσ  ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ 
ςταδιακά μετά από τθν ζγγραφθ εντολι τθσ υπθρεςίασ , όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ §ΙΙ.1.5 
«Ραράδοςθ/Ραραλαβι υλικοφ - Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθ» και μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 
Ραρακολοφκθςθσ και εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του Άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I. 
 

Άρκρο 1.4. Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
 Του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Αϋ 171/2017), «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, ........», 

 Του άρκρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Αϋ 24/2017), «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ, 

ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

 Του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/2016), «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ.»  

 Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Αϋ 227/2016), «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων 

ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Aϋ 107/2014) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Aϋ 74/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ 120/2013), «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί με το Άρκρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/2013) και ιςχφει ςιμερα, όςον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ ΔΕΝ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 
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 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Αϋ 52/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ 18/2013), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/2012, κφρωςθ τθσ Ρράξθσ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων ...» και ειδικότερα των Άρκρων 19 και 48 
(Άρκρο 4 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου) αυτοφ, 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκ-τρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112/2010), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/2016 και ιςχφει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει μετά τθν εφαρ-μογι 
του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, 

 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ 263/2008), «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Αϋ 68/2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

το-πικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Αϋ 131/2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Αϋ 119/2001), «Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 182 για τθν απαγόρευςθ των 

χειρό-τερων μορφϊν εργαςίασ των παιδιϊν και τθν άμεςθ δράςθ με ςκοπό τθν εξάλειψι τουσ.», 

 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248/2000), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Αϋ 25/1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Αϋ 63/1988), «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-Κφρωςθ τθσ 135 διεκνοφσ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ.», 

 Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Aϋ 145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

 Του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 Του ΡΔ 150/2001 (ΦΕΚ Aϋ 125/2001), «Ρροςαρμογι ςτθν οδθγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», 

 Τθσ ΚΥΑ Ρ1 2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ 3400/2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν τθσ 
ΕΑΔΘΣΥ, των αποφάςεων τθσ ολομζλειασ του Ελ.Συν., των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατι-κοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, κακϊσ και  

 Τθν με αρικμ. 163/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ με     

ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων.  

 Τθν με αρικμ. 385/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 35/2018 μελζτθ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο τρόποσ δθμοπράτθςθσ, θ ψιφιςθ και 

θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ από τον αντίςτοιχο ΚΑΕ 15.6699.0011 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 ποςοφ  

239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.  

 Για τθν ςυγγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν -οι οποίεσ κεωρικθκαν και ζλαβαν αρικμό ΤΥ/35/2018- 

λιφκθκαν υπόψθ οι διατάξεισ: 

 Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρκρο 54 «Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» και το Άρκρο 55 «ιματα» 





ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ςελ 9 

Άρκρο 1.5. Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Οι υποψιφιοι να υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ, μθ εξαρτϊμενθ από όρο, προχπόκεςθ, αίρεςθ ι επιφφλαξθ, 
ωσ ακολοφκωσ:            

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.  

 ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: θμζρα Ραραςκευι, 24 Αυγοφςτου 2018 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: θμζρα  Ρζμπτθ, 30 Αυγοφςτου 2018 και ϊρα 11:00 π.μ. 
  

!!ΡΟΣΟΧΘ!! 

Θ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΕΙΝΑΙ Θ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ, (ν. 4497/2017 Άρκρο107 §5) 

ιτοι: θμζρα Ραραςκευι 24 Αυγοφςτου 2018 και ϊρα 11:00 π.μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Άρκρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

 Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των 
αντίςτοιχων Άρκρων τθσ διακιρυξθσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

Άρκρο 1.6. Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Αρικμό Συςτιματοσ:  62618  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016. 

Θ προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ §4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο 
διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). Πλα τα ζγγραφα ςφμβαςθσ κα 
διατί-κενται ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) http://www.pallini.gr.   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

Άρκρο 1.7. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) κα τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 
 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pallini.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Άρκρο 2.1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1. Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 18PROC00χχχχχχχ) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ:  

ΡΑΑΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ III ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ *ΤΕΥΔ+ 

ΡΑΑΤΗΜΑ IV ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑ VI ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά και οι οποίεσ κα δοκοφν μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ 

2.1.2. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3. Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ (Άρκρο 

121, §5 περ α) Ν. 4412/2016.) πριν από τθν παραλαβι των προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθρο-φοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
i. Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν 

παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

ii. Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία  
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν (Άρκρο 121, §5 Ν. 4412/2016.) 

 
2.1.4. Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) . 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

http://www.promitheus.gov.gr/




ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ςελ 11 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ εάν διαφορετικά ηθτείται και εξειδικεφεται παρακάτω. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγ-γραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 (Άρκρο 80, §10 Ν. 4412/2016), που 
κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Αϋ 188/1984). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, όπωσ αυτά ηθτοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ, μποροφν να υποβάλλονται ι/και μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ που ηθτοφνται ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ, οι προχποκζςεισ και 
ο τρόποσ υποβολισ τουσ, περιγράφεται εκεί. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
 

2.1.5. Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: (χετικό υπόδειγμα διατίκεται ςτο Παράρτθμα VI 

  του παρόντοσ.) 
1. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

2. Τον εκδότθ. 

3. Ρροσ «ΔΗΜΟ ΡΑΛΛΗΝΗΣ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Ικάκθσ 12 –Τα_Κ:153_44 Γζρακασ Αττικισ»  

4. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ.  

5. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.  

6. Τθν πλιρθ επωνυμία τον Αρ. Φορολογικοφ Μθτρϊου και τθν διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 

περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ). 

7. Τουσ όρουσ : 
a. ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 
b. ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου 

8. Τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, και τθν θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ (λιξθσ υποβολισ προςφορϊν) 

9. Τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του 

χρόνου που ηθτά θ διακιρυξθ. 

10. Πτι το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του Διμου Ραλλινθσ και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

11. (τθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

μελϊν τθσ ζνωςθσ) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

Άρκρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
 και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
 καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
 Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
 πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
 να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
 τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 
ποςοςτό δυο επί τοισ εκατό (2%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ 
(μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ VI του παρόντοσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι  24/11/2018, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ 
 κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και  

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που ηθτοφνται για τθν εξακρίβωςθ των λόγων 
αποκλειςμοφ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμ-

 βουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ  11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 

 υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν §1 του 

 άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

 δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 

 εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

 Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000, 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 

 άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

 τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

 ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 

 άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά 

 με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

 δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

 νομοκεςία με το ν. 3691/2008, 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ  του 
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 Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

 εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν  αντικατάςταςθ τθσ  απόφαςθσ-πλαίςιο 

 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτo Εκνικό Δίκαιο με το Ν. 4198/2013. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ -ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ- είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και τον Ρρόεδρο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  
ι/και  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται ςφμφωνα με τισ ανωτζρω παραγράφουσ, όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται -λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ- ςε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ §2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ περιπτϊςεισ (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ςτ), (η), (θ), (κ) τθσ §4 του άρκρου 
73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ 
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2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.4. Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) 
ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.   

 

2.2.5. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ.   

2.2.6. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
Οικονομικοί Φορείσ που υποβάλλουν προςφορά απαιτείται να διακζτουν τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ 
προχποκζ-ςεισ: 
Να διακζτουν όλα τα πιςτοποιθτικά, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, όπωσ ηθτείται 
ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

2.2.7. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
  ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. 

 

2.2.8. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείσ ΔΕΝ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα, όπωσ αναφζρονται ςτθν §2.2.6, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στιριξθ ςε τρίτο φορζα για τθν κάλυψθ των απαίτθςθ τθσ 
παραγράφου 2.2.7 -Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ-, δεν 
επιτρζπεται, και θ προςφορά κα απορρίπτεται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχό-ντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9. Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1. Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό, υποβάλλεται ΕΝΑ ΤΕΥΔ., το οποίο υπογράφεται, από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ 
φορζα και με το οποίο καλφπτεται θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016  για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι  μζλθ του  
διοι-κθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
(Άρκρο 107, §13 Ν. 4497/2017.) 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2. Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνω-ςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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β-1) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ 
κφ-ριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα 
φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ § 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
πε-ρίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, 
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 
30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, 
ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται 
τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι 
μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 
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του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελ-ματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορι-κό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν …............................. . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ . 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όλα τα 
πιςτοποιθτικά, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, όπωσ ηθτείται ςτα Ραραρτιματα τθσ 
παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  ΟΡΩΣ ΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΑ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ . 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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Άρκρο 2.3. Κριτιρια Ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ, επί των ενδεικτικϊν τιμϊν για τα είδθ του Ρροχπολογιςμοφ. 

Άρκρο 2.4. Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςθσ, για το 

ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά ςτθν οποία: 

 αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

και προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 

μεταξφ τουσ), 

 δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ (Project Leader), 

 ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν 

εκπροςϊπθςι τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και ο οποίοσ τθν υπογράφει υποχρεωτικά ψθφιακά 

εφόςον θ προςφορά δεν είναι υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

αποτελοφν τθν ζνωςθ. 

2.4.2. Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα 
τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
 περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με 
 τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
 προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι 
προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ που παρζχονται.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και 
του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Επειδι δεν είναι δυνατόν να αποτυπωκοφν οι απαιτιςεισ ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι τθσ προςφορά και υπογράφουν ψθφιακά τα 
αντίςτοιχα αρχεία. Θ οικονομικι τουσ προςφορά υποβάλλεται ςυμπλθρϊνοντασ το ζντυπο του Ραραρτιματοσ V, 
το οποίο υπογράφεται και επιςυνάπτεται το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω:  
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου 
τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν  θλεκτρονικι  
υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  
2.4.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  
α) Tο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Ν4412/2016 Άρκρο 79 §4), ςχζδιο του οποίου 
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
2.4.3.2. H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ανά τμιμα αντικειμζνου του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα Ι. 

2.4.4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Σφνταξθ και υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν 
Στον (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα, θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ. 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυ-ςτιματοσ.  Στθν ςυνζχεια,  το  ςφςτθμα  παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι >pdf<, το οποίο 
υπογρά-φεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρο-νικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται 
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο >pdf<. 
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Αν θ οικονομικι προςφορά, δεν μπορεί να αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο και το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο του Ραραρτιματοσ V (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ). 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν  θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ όπωσ και δεφτερθ ξεχωριςτι οικονομικι προςφορά ςε μορφι pdf 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ    ςτθν οποία κα αναφζρεται αναλυτικά τόςο το κάκε είδοσ ανά τμιμα με τισ  
ποςότθτεσ και τιμζσ ςφμφωνα με το παράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ". 

Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνεται κάκε δαπάνθ για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, τθν τοποκζτθςθ, 
ρφκμιςθ, κζςθ ςε λειτουργία και κάκε επικουρικι εργαςία που τυχόν απαιτθκεί, κακϊσ επίςθσ και κάκε ζξοδο ι 
επιβάρυνςθ υπζρ κάκε Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ φορζα (χαρτόςθμα, δαςμοί, αςφάλιςτρα, κ.λπ.), όλεσ οι 
κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ του ΦΡΑ, ο οποίοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ τιμι προςφοράσ, κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. Ειδικζσ δαπάνεσ που 
είναι πικανόν να πραγματοποιιςει ο Ανάδοχοσ για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ βαρφνουν τον ίδιο και 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ (π.χ. δαπάνεσ ταξιδιϊν, παραμονισ και διατροφισ αλλοδαποφ προςωπικοφ ςτθν 
Ελλάδα κ.λπ.). 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι κα δοκεί υποχρεωτικά ςε € (ευρϊ). 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου ςτισ οποίεσ: 

α) δίδεται τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ §4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 

γ) το ςφνολο τθσ προςφοράσ υπερβαίνει το ςυνολικό ενδεικτικό προχπολογιςμό όπωσ περιγράφεται ςτο Μζροσ 
2 -Οικονομικό Αντικείμενο, του Ραραρτιματοσ Ι, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Εάν θ τιμι ενόσ είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, θ Ρροςφορά γίνεται δεκτι, 
ΕΦΟΣΟΝ θ ςυνολικι  Ρροςφορά είναι μικρότερθ ι ίςθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.  

2.4.5. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων (4) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορ-ρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
 ςυγκεκριμζνα ςτισ §2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), §2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφο-

 ρϊν), §2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), §2.4.4. (Περιεχόμενο 

 φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), §2.4.5. (Χρόνοσ 

 ιςχφοσ προςφορϊν), Άρκρο 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), Άρκρο 3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ 

 δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
 διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
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 αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν § 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
 προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν §3.1.1. τθσ 
 παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά, θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 
 ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
πε-ριοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ § 2.2.3.4 (περ. γϋ τθσ §4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016) και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 
που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Άρκρο 3.1. Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν θμζρα 
και ϊρα που αναφζρονται ςτο Άρκρο 1.5. τθσ παροφςθσ. 

2. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

3. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, εφόςον προτίκεται να προχωριςει ςε αποκλειςμό μιασ προςφοράσ λόγω 

αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ, κατά τθν ζννοια του Άρκρου 102 του 

Ν.4412/2016, ΜΠΟΡΕΙ να ηθτιςει διευκρινιςεισ κατά τον τρόπο που προβλζπεται ςτο ίδιο ανωτζρω άρκρο. 

θμειϊνεται ότι, οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι 

υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, δεν λαμβάνεται υπόψθ υποχρεωτικά. 

3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

      Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν 
προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ 
εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία 
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προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ 
διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ 
των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ1.  *Επιςθμαίνεται 
ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων2 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

Άρκρο 3.2. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 

αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δϊδεκα (12) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν §2.2.9.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ §2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, 
κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των §§ 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων >.pdf< και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι 
υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν 
ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i. κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii. δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii. από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τισ §2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και  §2.2.4 ζωσ §2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

 

1 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 

2 ήηνη γηα όιεο ηηο ζπκβάζεηο εθηηκώκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000, 00 επξώ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην παξόλ ππόδεηγκα. Πξβι. 

εδάθην γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 4497/2017. 
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ 
ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (Ν.4412/2016 Άρκρο 104 §2 και §3).  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ §§2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει 
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και 
ωσ εξισ:  Ροςοςτό δεκαπζντε (15%) επί τοισ εκατό ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 
τριάντα (30%) επί τοισ εκατό ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 
κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο 
(Ν.4412/2016 Άρκρο 104 §1).  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται 
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Άρκρο 3.3. Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ. 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το 
Άρκρο 3.4. τθσ παροφςασ. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων, ςτο Άρκρο 3.4. τθσ παροφςασ, βοθκθμά-
 των και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτο-
 λϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποι-
 θμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ §2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό 
χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Άρκρο 3.4. Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 
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 αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
 άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζ-
 ροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον 
προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά 
μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

 κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Άρκρο 3.5. Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Άρκρο 4.1. Εγγυιςεισ (προκαταβολισ, καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1. Εγγφθςθ προκαταβολισ 
ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ. 

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 §1β) 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ και 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Θ εγγφθςθ καταπίπτει ολικά ι μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Εάν ο Ανάδοχοσ κυρθχκεί ΕΚΡΤΩΤΟΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν το υλικό παραδοκεί εκπρόκεςμα κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά τθν παραλαβι του 
υλικοφ ι τμιμα του βρεκοφν ότι δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνθμζνθσ ςφμβαςθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και ςχεδιαγραμμάτων και προκφψουν εργαςτθριακοί ι άλλοι ζλεγχοι από δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 

 ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του τμιματοσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.1.3. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΧΟΝΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Άρκρο 4.2. Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

Άρκρο 4.3. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνι-κοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ ςυνεργάτεσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, θ δε τιρθςθ των διαδικαςιϊν διακίνθςθσ, 
είναι ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ και ελζγχεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ, Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, τθσ παροφςθσ. 
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Άρκρο 4.4. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ.  

Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ ολόκλθρθσ τθσ ςφμβαςθσ από τρίτο πρόςωπο υπεργολαβικά, οι δε πλθρωμζσ κα 
γίνονται ςτο όνομα του Αναδόχου. 

Άρκρο 4.5. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 

Θ τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνεται με ςφνταξθ κατάλλθλου ανακεφαλαιωτικοφ 
πίνακα-γνωμοδότθςθ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 201), ο οποίοσ κα περιζχει εδάφιο για τον ζλεγχό του ςυντεταγμζνο από 
τθν Επιτροπι Ραραλαβι και Ραρακολοφκθςθσ. 

Πλα αυτά κα διαβιβαςκοφν ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, το οποίο κα λάβει ςχετικι απόφαςθ περί ζγκριςθσ ι μθ. 

Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιςυναφκεί ςτο αρχικό ςυμφωνθτικό ωσ παράρτθμα και κα τεκεί ςε ιςχφ αμζςωσ 
μετά τθν ζγκριςθ χωρίσ καμία άλλθ διαδικαςία, παρά μόνο εάν χρειάηεται τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ για 
τθν ενίςχυςθ του αντίςτοιχου ΚΑΕ. 

Άρκρο 4.6. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ §4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 

 που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρο-

 νται ςτθν §2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμ-

 βαςθσ. 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

 υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

 Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΥΝΘΘΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΙ-

 ΤΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ (ΣΛΕΕ). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Άρκρο 5.1. Τρόποσ πλθρωμισ  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ανάδοχο, κα γίνεται ςταδιακά με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των 
υπό προμικεια ειδϊν, και θ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΘΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΘΩΝΕΤΑΙ το αργότερο ςε πενιντα (50) 
θμζρεσ μετά τθν ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν παρζλευςθ 
άπρακτθσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. (Ν. 4152/2013 Αϋ 107/2013), εφ’ όςον δεν εμπλζκονται ςε ενδιάμεςο ςτάδιο 
άλλεσ υπθρεςίεσ πλθν αυτϊν του Διμου. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ : 
 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Ε.Π.Π. 

 Τιμολόγιο του προμθκευτι και δφο αντίγραφά του 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. (ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΚΑΙ αυτι των προςϊπων που διοικοφν ι δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τον Οικονομικό Φορζα, όπωσ ζχουν 
υποχρζωςθ για τθν λειτουργία του). 

 Τα λοιπά ζγγραφα ΡΕΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ςτο ΔΗΜΟΣΙΟ (ι ΤΑΚΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ), που κα ηθτθκοφν από τθν Ταμειακι 
Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ζγραφα για εξόφλθςθ των αναλογουςϊν κρατιςεων κακϊσ και τα λοιπά προβλεπόμενα 
από το νόμο ζγγραφα που ςυγκροτοφν το χρθματικό ζνταλμα. 

O φόροσ προμικειασ αγακϊν βαρφνει τον Ανάδοχο. Τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (0,02% 

υπζρ Δθμοςίου Άρκρο 36 §6 του Ν. 4412/2016, 0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.  , 0,06% υπζρ .Α.Ε.Π.Π.  κλπ) για τουσ Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ, 
ειςφορζσ κλπ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι κρατιςεισ εφόςον υπόκεινται ςε τζλοσ χαρτοςιμου, βαρφνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του 
παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Ο Φ.Ρ.Α. περιλαμβάνεται και βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Άρκρο 5.2. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν §II.1.5 «Ραράδοςθ/Ραραλαβι υλικοφ - Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ» του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ 
παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

(α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

(β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ  
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

(β) αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με τισ 
 διατάξεισ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

Άρκρο 5.3. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι (Ν. 

4412/2016 Άρκρο 205) . 

Άρκρο 5.4. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

5.4.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016, όπωσ περιγράφεται ςτο 
Ραράρτθμα Ι ςτο ΜΕΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο - §Ι.2.3. «Τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ» περ. 1, κακϊσ 
και ςτο Ραράρτθμα ΙΙ - § «Ραράδοςθ/Ραραλαβι υλικοφ - Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ» 

Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. Οικονομικό 
Αντικείμενο 

5.4.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

5.4.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Άρκρο 5.5. Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

5.5.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν §11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/2016  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου και ςτα Ραραρτιματα ΙΙ «Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων» και VII «Σχζδιο Σφμβαςθσ» τθσ 
παροφςασ. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
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Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον τρόπο που ορίηεται ςτα Ραραρτιματα ΙΙ «Ειδικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων» και VII «Σχζδιο Σφμβαςθσ» τθσ παροφςασ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό - 
εργαςτθ-ριακό - οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ - απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν 
§3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρε-ωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

 

5.5.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα ΙΙ «Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων» και VII «Σχζδιο Σφμβαςθσ» τθσ παροφςασ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματο-ποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από 
τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Άρκρο 5.6. Ειδικοί όροι ναφλωςθσ - αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 

εξωτερικό 
ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ. 

Άρκρο 5.7. Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

5.7.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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5.7.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να  είναι μεγαλφτερθ του  1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεω-ρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

5.7.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ §2 και §3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 5.8. Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΘΣ  

Άρκρο 5.9. Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΘΣ  

Άρκρο 5.10. Αναπροςαρμογι τιμισ  

ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΣΤΙΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

Ακανάςιοσ Ηοφτςοσ 

 
 
 

 
 

Συντάχκθκε 
06 Ιουλίου 2018 

Ο ςυντάξασ 
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Ραράρτθμα I. Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ 1 Φυςικό Αντικείμενο 

I.1.1. Ρεριβάλλον τθσ ςφμβαςθσ 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Ονομαςία ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

Κωδικόσ ΚΘΜΔΘΣ 6234 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / T.K. Ικάκθσ 12 Γζρακασ, 15344 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαςίλειοσ Ραπαϊωάννου 

Τθλζφωνο 210 6604600 – 210 6662150 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο v.papaioannou@156.syzefxis.gov 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ 

Είδοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ Ρρομικεια υλικϊν 

Κωδικόσ CPV: 
39298900-6 44190000-8  
31224400-6 45451000-3 

Αρικμόσ ΑΔΑΜ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  18PROC00____ 

Αρικμόσ τμθμάτων (εάν υπάρχουν) :  

Ο Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο, τίκεται ςτο εξϊφυλλο του τεφχουσ ΜΕΤΑ τθν κεϊρθςθ 
 

Θ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί, κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), όπωσ ιςχφει μετά τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ, του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Aϋ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και 
άλλεσ διατάξεισ». (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), του ΡΔ 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοι-χεία» (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει, κακϊσ και με όλεσ τισ διατάξεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» με ςκοπό τθ βελτίωςθ του φωτιςτικοφ 
αποτελζςματοσ και τθ δθμιουργία εορταςτικοφ αιςκιματοσ ςτισ τρεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ραλλινθσ. 
Υπάρχει, για το λόγο αυτό ανάγκθ για επίςτθλα διακοςμθτικά (γιρλάντεσ), κολϊνεσ Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ- 
πλατειϊν, διακοςμθτικζσ γιρλάντεσ ειςόδων οδϊν, διακοςμθτικοφσ και εφκαμπτουσ φωτοςωλινεσ, διάφορα 
υλικά για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ και διακοςμθτικά ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Διμου Ραλλινθσ. 

Τα είδθ τθσ προμικειασ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV2008), ωσ ακολοφκωσ:  

Είδοσ Ρρομικειασ 
Κωδικόσ 
CPV2008 

Μον 
Μετ 

Ροςότθτα 
Ροςό χωρίσ 

ΦΡΑ 

Φωτεινό ςϊμα διακοςμθτικό καταςκευαςμζνο από 
μονοκάλο εφκαμπτο φωτοςωλινα LED πάνω ςε ςκελετό 
αλουμινίου  

39298900-6 τεμ 840 151.020,00 € 

Διακοςμιτικόσ λείοσ εφκαμπτοσ φωτοςωλινασ LED 39298900-6 μζτρα 3000 8.850,00 € 
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μονοκάναλοσ διαμζτρου 13 mm   

Ραροχι ςφνδεςθσ φωτοςωλινα LED με καλϊδιο 
καουτςοφκ μικουσ  1,5μ   

39298900-6 τεμ 500 1.950,00 € 

Διακοςμθτικά μικρολαμπάκια LED ςε μικοσ 10 μζτρων 
(ψείρεσ) κ μεταςχθματιςτζσ για τα μικρολαμπάκια 

39298900-6 τεμ 180 5.200,00 € 

Διάφορα απρόβλεπτα μικροχλικά που κα απαιτθκοφν 
για τθν τοποκζτθςθ των διακοςμθτικϊν γιρλάντων κ.λπ. 

44190000-8 ΣΕΤ 1 2.525,00 € 

Διακοςμθτικό καλϊδιο εφκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 
3X1,5mm² χρϊματοσ πράςινο ι μαφρο  

31224400-6 μζτρα 3.000 2.100,00 € 

Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν ςωμάτων  45451000-3 τεμ 840 21.900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 193.545,00 € 

Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ δθμόςιο διαγωνιςμό, 
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, επί των ενδεικτικϊν τιμϊν για το ςφνολο  του 
Ρροχπολογιςμοφ,  

Θ ΜΕΓΙΣΤΘ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ κακαρι αξία: € 193.545,00 ΦΡΑ : €46.450,80). 

I.1.2. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
I.1.2.1. Ρεριγραφι 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» με ςκοπό τθ βελτίωςθ του φωτιςτικοφ 
αποτελζςματοσ και τθ δθμιουργία εορταςτικοφ αιςκιματοσ ςτισ τρεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ραλλινθσ. 
Υπάρχει, για το λόγο αυτό ανάγκθ για επίςτθλα διακοςμθτικά (γιρλάντεσ), κολϊνεσ Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ- 
πλατειϊν, διακοςμθτικζσ γιρλάντεσ ειςόδων οδϊν, διακοςμθτικοφσ και εφκαμπτουσ φωτοςωλινεσ, διάφορα 
υλικά για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ και διακοςμθτικά ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Διμου Ραλλινθσ. 

I.1.2.2. Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου  

(α) Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Για τθν ςυγγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν λιφκθκαν υπόψθ: 

 Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρκρο 54 «Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» και το Άρκρο 55 «ιματα» 

 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Αϋ 114/08.06.2006). 

(β) Γενικζσ απαιτιςεισ 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςει, για όλουσ τουσ καταςκευαςτικοφσ 
οίκουσ, για τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, υλικά  τα εξισ :  

1. Τθν διλωςθ τφποσ 1 (εργοςτάςιο παραγωγισ) του Ραραρτιματοσ IV του παρόντοσ. 

2. Ριςτοποιθτικό  με το οποίο αποδεικνφεται θ τιρθςθ οριςμζνων προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ι ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όςο διάςτθμα είναι ςε ιςχφ), των 

καταςκευαςτριϊν εταιριϊν,για όλα τα παρακάτω προδιαγραφόμενα προςφερόμενα είδθ, που να 

περιλαμβάνεται και ο ςυγκεκριμζνοσ υπό προμικεια εξοπλιςμόσ, που βαςίηονται ςτθν ςχετικι ςειρά 

ευρωπαϊκϊν προτφπων και πιςτοποιοφνται από οργανιςμοφσ που εφαρμόηουν τθ ςειρά ευρωπαϊκϊν 

προτφπων για τθν πιςτοποίθςθ. Γίνονται δεκτά ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 

άλλα κράτθ μζλθ.  

 

 Ριςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ειδϊν με τα πρότυπα 

αςφαλείασ που ςχετίηονται με τθ χαμθλι τάςθ  

 EN 60598-1:2015(IEC 60598-1:2014) 
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 EN 60598-2-20:2015 (IEC 60598-2-20:2014) 

 EN 60598-2-21:2015 (IEC 60598-2-21:2014) 

               από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, το οποίο κα αφορά το ςφνολο τθσ γραμμισ παραγωγισ     
               και όχι μόνο ζνα δείγμα και κα περιλαμβάνει επικεϊρθςθ τθσ παραγωγισ του καταςκευαςτι     
               ςφμφωνα με τθ νζα ETEΡ (εγκφκλιοσ 22/24-1-2014/ΔΙΡΑΔ/οικ658) 

 Ριςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα αςφαλείασ που ςχετίηονται με 
τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC 
 

 (EN 55015:2013+A1:2015, (CISPR 15:2013+IS1:2013+IS2:2013+A1:2015) 

 ΕΝ 61547:2009 (IEC 61547:2009) 

 EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013) 

 EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014) 

 Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλουν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ: 

 Σε Συλλογικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ αποβλιτων και 

 Σε Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Συςκευαςιϊν 

Για το τρζχον ζτοσ , όπωσ ορίηεται ςτο Ν2939/01 όπωσ ιςχφει, ςτουσ Ν3854/10, Ν.4042/12, ΚΥΑ 
23615/51/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 
Οι ςυμμετζχοντεσ παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιϊςεισ που αφοροφν ςτθν δικιά τουσ επιχείρθςθ ενϊ οι 
μεταπωλθτζσ-ζμποροι  κατακζτουν τισ βεβαιϊςεισ των προμθκευτριϊν εταιρειϊν.             
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 1 

Οι πιςτοποιιςεισ ποιότθτοσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ι ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) που κα προςκομιςτοφν για τα 
παρακάτω προδιαγραφόμενα υλικά κα πρζπει να είναι των εταιριϊν οι οποίεσ δθλϊκθκαν από το 
ςυμμετζχοντα (Υπεφκυνθ Διλωςθ). 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2 

Οι πιςτοποιιςεισ ποιότθτοσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ι ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) που κα προςκομιςτοφν για τα 
παρακάτω προδιαγραφόμενα υλικά κα πρζπει να είναι για καταςκευαςτζσ των οποίων τα προϊόντα είναι όμοια 
με αυτά που περιγράφονται. 

 Τεχνικά φυλλάδια των καταςκευαςτριϊν εταιριϊν, για τα παρακάτω προδιαγραφόμενα υλικά. 

 Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ για τα παρακάτω προδιαγραφόμενα υλικά. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ των εργοςταςίων καταςκευισ των παρακάτω 
προδιαγραφόμενων υλικϊν.  
Στθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των εργοςταςίων καταςκευισ κα αναγράφονται ρθτά τα ακόλουκα:  

1. Τον φορζα που απευκφνονται οι δθλϊςεισ (ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ) 
2. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
3. θτι αναφορά των υλικϊν με παραπομπι αυτϊν ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ  

 Βεβαίωςθ των εργοςταςίων καταςκευισ των παρακάτω προδιαγραφόμενων υλικϊν, ωσ και ότι θ 
καταςκευι τουσ είναι ςφμφωνθ με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Στθν βεβαίωςθ των εργοςταςίων καταςκευισ των εργοςταςίων καταςκευισ κα αναγράφονται ρθτά τα 
ακόλουκα: 

1. Τον φορζα που απευκφνονται οι δθλϊςεισ (ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ) 
2. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
3.  θτι αναφορά των υλικϊν με παραπομπι αυτϊν ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ  

 

Πλα τα δικαιολογθτικά, ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά κείμενα του φακζλου κα πρζπει να είναι 
υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, πρωτότυπα ι νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα και ςε ιςχφ. 
Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί ςε ξζνθ γλϊςςα κα υποβλθκοφν ξενόγλωςςα ςε πρωτότυπο ι 
νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα και νομίμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα 
Τεχνικά Φυλλάδια τα οποία μποροφν να υποβλθκοφν και ωσ απλά αντίγραφα ςτθν αγγλικι γλϊςςα.    
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 Ο Διμοσ Ραλλινθσ επικυμεί, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, τθν κάλυψθ όλων των 
παρακάτω τεχνικϊν προδιαγραφϊν ανά περιγραφόμενθ κατθγορία όπωσ αυτά περιγράφονται: 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   
 

Σα ειδικά σαπακηηπιζηικά και ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ θα ικανοποιούν πλήπωρ ή θα 
ςπεπκαλύπηοςν ηοςρ παπακάηω  ενδεικηικούρ ηύποςρ πος αναθέπονηαι: 
 
ην παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη βνεζεηηθνί ελδεηθηηθνί ηχπνη πνπ θαιχπηνπλ ηηο δεηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο θαη δελ απνηεινχλ απαίηεζε παξά κφλν σο πξνο ηηο ειάρηζηεο δεηνχκελεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα δεηνχκελα δείγκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ πξηλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο κέξεο 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα αμηνιφγεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαζψο 
επίζεο απαίηεζε απνηειεί ε ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 
ππεξεζία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη απηά. 
Σα δείγκαηα ζα απνηειέζνπλ θαη ηελ βαζηθή αμηνιφγεζε (δεθηά ή φρη) γηα ηελ ζπλέρηζε ζην δηαγσληζκφ. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε φιε δηαδηθαζία (απνζηνιή – ηνπνζέηεζε-απνμήισζε)  γίλεηαη κε επζχλε θαη 
έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 
(Όπνπ αλαθέξεηαη πεξίπνπ ε απφθιηζε είλαη  ±2%).  
 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. 
ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΚΟΜΙΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ     ΜΕΣΡΗ   

            

  
    

  

1 Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο 
από μονοκάλο εύκαμπηο 
θυηοζυλήνα LED πάνυ ζε 
ζκελεηό αλοςμινίος ζε ζεη ηυν 
δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά 
ζε κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 
1 ΝΑΙ  

Επί πνηλήο 
απνθιεηζκνχ 

2 Σοποθέηηζη επί κολώναρ 
Δημοηικού Φυηιζμού επίζηηλος  
θυηεινού ζώμαηορ ζε ζεη ηυν 
δύο ανηικπιζηά ζε κολώνα 
Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ 
καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 
1 ΝΑΙ  

Επί πνηλήο 
απνθιεηζκνχ 

3 Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό 
ζώμα (διακοζμηηικό) 
καηαζκεςαζμένο από μονοκάλο 
εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για 
ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ 
ηος Δήμος. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

4 Σοποθέηηζη διακοζμηηικήρ 
γιπλάνηαρ κάθεηα ζε δπόμο ηος 
Δήμος ζε ανάλογο ύτορ να μην 
πποκαλεί εμπόδιο ζηην 
κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

5 Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 
μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 
μέτρων) 

1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 
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δένδπυν κ.λπ. 

6 Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 
220 volt  με ηάζη εξόδος 48 volt, 
ιζσύορ 48 VA καηάλληλορ για ηα 
μικπολαμπάκια για ζύνδεζη 
ηοςλάσιζηον 8 ζέη 
μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν 
καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη 
ζε δένδπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

7 Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ 
LED μονοκάναλορ διαμέηπος 13 
mm  καηαζκεςαζμένορ από 
ςτηλήρ ποιόηηηαρ PVC με 36 
λαμπηήπερ ανά μέηπο 
καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

10 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

8 Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα 
LED με καλώδιο καοςηζούκ 
μήκοςρ  1,5μ  
ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και 
ηάπα θυη/να.  Για σπήζη ζε 
εξυηεπικό σώπο με δείκηη 
ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 2 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

9 Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY 
H05VV-F PVC 3X1,5mm² 
σπώμαηορ ππάζινο ή μαύπο 
επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο 
για εξυηεπική σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

  ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΥΙΩΝ   8     

  ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΑ ΜΗΚΟΤ   11     

  ΤΝΟΛΟ ΕΣ          

 

 

 

ΑΘΟ (ΑΤ)  1   
 

Επιςτιλιο φωτεινό ςϊμα (διακοςμθτικό) καταςκευαςμζνο από μονοκάλο εφκαμπτο φωτοςωλινα 

LED πάνω ςε ςκελετό αλουμινίου ςε ςετ των δφο για τοποκζτθςθ αντικριςτά ςε κολϊνα Δθμοτικοφ 

Φωτιςμοφ. 

 

Φσηεηλφ ζψκα (ΕΠΘΣΗΛΘΟ ΔΘΑΚΟΜΗΣΘΚΟ) απνηεινχκελν απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
πεξίπνπ 15x10x1,5mm θαη έλα κέξνο απφ 10x10x1,5mm,  ζηεξεά  ζπγθνιιεκέλνπ κε θαιαίζζεηεο 
ελψζεηο  πάλσ ζηνλ νπνίν δέλεηαη  δηπιφο κνλνθάλαινο εχθακπηνο θσηνζσιήλαο LED   κε 36 LED αλά 
κέηξν,  ιεπθνχ ζεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ,  δηακέηξνπ 13mm. Η θαηαλνκή θσηφο ζα είλαη ηζνκεξήο κε 
θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 220-240V, κε 100.000 σξψλ ζπλερνχο 
ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65 πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
Σάζε ιεηηνπξγίαο απεπζείαο ζηα 230V, ν δείθηεο  ζηεγαλφηεηαο λα είλαη IP65  θαη κε θαιψδην παξνρήο 
απφ θανπηζνχθ  κήθνπο 1,5 κέηξσλ.  
Οη δηαζηάζεηο ηνπ  ζα είλαη νη αθφινπζεο πεξίπνπ χςνο 2,10m, πιάηνο 1,00m.  
H  φιε θαηαζθεπή  δελ ζα  μεπεξλά ηα 90W. 
ε θάζε επίζηειν ζα πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξα εηδηθέο βάζεηο ζηήξημεο επηζηειίνπ ζε ηζηφ ή ηνίρν 
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απνηεινχκελν απφ δχν ηκήκαηα ε θάζε κηα : (α) ην ηκήκα ζηήξημεο απφ πνιπακίδην εκηθπθιηθήο δηαηνκήο 
κε θαηάιιειε εγθνπή ζην εκπξφζζην κέξνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηζηειίνπ θαη ηέζζεξηο γαιβαληδέ 
θνριίεο θαη (β) ην ηκήκα ζπγθξάηεζεο ηνπ επηζηειίνπ απφ πνιπακίδην, ην νπνίν ζα θέξεη ηέζζεξηο νπέο 
θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζην ηκήκα ζηήξημεο κε ηέζζεξα κπνπιφληα. 
Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) ηνπ 
επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 
Σα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη εμνινθιήξνπ απφ  αινπκίλην, έλα κέξνο 15x10x1,5 mm θαη ην 
ππφινηπν κέξνο  10x10x1,5mm. 
Σα δεηηθά, ηα νπνία ζα δέλνπλ ην θνξδφλη κε ηα κηθξνιακπάθηα θαη  ηνλ θση/λα πάλσ ζηελ θαηαζθεπή , ζα 
είλαη βαξέσο ηχπνπ, γηα κέγηζηε αζθάιεηα θαη αληνρή. 
Η θαηαζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, κε ηελ ηνπνζέηεζε, γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα αθήο ηνπ ενξηαζηηθνχ δηαθφζκνπ  (απφ 1/12 έσο 10/1) θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ε 
απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληφο 24ψξνπ.  
Η επηινγή ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ην δεηνχκελν 
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζην ζεκείν ηεο πφιεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηάθνζκνο 
Η ξεπκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Ελδεηθηηθφ ζθίηζν ην νπνίν ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.   
 

 

 

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ επηζηήιησλ δηαθνζκεηηθψλ  επί ζηχινπ θαη αιινχ, ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο απφ Ε.Ε. θαη ζχκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

 

 

 

ΑΘΟ (ΑΤ)  2   
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Τοποκζτθςθ επί κολϊνασ Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ επίςτθλου  φωτεινοφ ςϊματοσ ςε ςετ των δφο 

αντικριςτά ςε κολϊνα Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ  ςε φψοσ κατάλλθλο (Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία). 

Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) ηνπ 
επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 

 

ΑΘΟ (ΑΤ)  3   
 

Διακοςμθτικι γιρλάντα  φωτεινό ςϊμα (διακοςμθτικό) καταςκευαςμζνο από μονοκάλο εφκαμπτο 

φωτοςωλινα LED πάνω ςε ςκελετό αλουμινίου για τοποκζτθςθ κάκετα ςε δρόμουσ του Διμου. 

 

Φσηεηλφ ζψκα (ΔΘΑΚΟΜΗΣΘΚΗ ΓΘΡΛΑΝΣΑ) απνηεινχκελν απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ ζηεξεά 

ζπγθνιιεκέλνπ κε θαιαίζζεηεο ελψζεηο  πάλσ ζηνλ νπνίν δέλεηαη  δηπιφο κνλνθάλαινο 

εχθακπηνο θσηνζσιήλαο LED   κε 36 LED αλά κέηξν,  ιεπθνχ ζεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ,  

δηακέηξνπ 13mm. Η θαηαλνκή θσηφο ζα είλαη ηζνκεξήο κε θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα. Η ηάζε 

ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 220-240V, κε 100.000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο 

IP65 πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  

Σάζε ιεηηνπξγίαο απεπζείαο ζηα 230V, ν δείθηεο  ζηεγαλφηεηαο λα είλαη IP65  θαη κε θαιψδην 

παξνρήο απφ θανπηζνχθ  κήθνπο 1,5 κέηξσλ.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ  ζα είλαη νη αθφινπζεο κήθνπο 5,50m -6,50m, χςνπο 1,25m.  

 φιε θαηαζθεπή  δελ ζα  μεπεξλά ηα 330W. 

Σα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη εμνινθιήξνπ απφ  αινπκίλην, έλα κέξνο 20x20x1,5mm 

θαη 10x10x1.5mm θαη ην ππφινηπν κέξνο ιάκα αινπκηλίνπ 10x4mm. 

Σα δεηηθά, ηα νπνία ζα δέλνπλ ην θνξδφλη κε ηα κηθξνιακπάθηα θαη  ηνλ θση/λα πάλσ ζηελ 

θαηαζθεπή , ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, γηα κέγηζηε αζθάιεηα θαη αληνρή. 

ε θάζε γηξιάληα πεξηιακβάλνληαη ηα αμεζνπάξ ζηεξέσζεο [ζπξκαηφζρνηλν κε πιαζηηθή 

επέλδπζε  γαιβαληδέ  Φ5mm (7mm καδί κε ηε κφλσζε) θαη 4 ηεκ. λαπηηθνχο ζθηθηήξεο ] 

Η θαηαζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, κε ηελ ηνπνζέηεζε, γηα 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα αθήο ηνπ ενξηαζηηθνχ δηαθφζκνπ  (απφ 1/12 έσο 10/1) θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο 

ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληφο 24ψξνπ.  

Η επηινγή ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ην 

δεηνχκελν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζην ζεκείν ηεο πφιεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηάθνζκνο 

Η ξεπκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Ενδεικτικό ςκίτςο το οποίο των παραπάνω τεχνικϊν προδιαγραφϊν.   
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ΑΘΟ (ΑΤ)  4   
 

Τοποκζτθςθ διακοςμθτικισ γιρλάντασ κάκετα ςε δρόμο του Διμου ςε ανάλογο φψοσ να μθν προκαλεί 

εμπόδιο ςτθν κυκλοφορία. 

 

Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) 

ηνπ επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 

 

ΑΘΟ (ΑΤ)  5   
 

Μικρολαμπάκια LED ςε μικοσ 10 μζτρων (ψείρεσ) κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ ςτολιςμοφ 

δζνδρων κ.λπ. 

Μηθξνιακπάθηα LED 10m, εηδηθήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ησλ 96 
ιακπηήξσλ 7mm κε πιαζηηθφ θαπάθη πάλσ ζε θάζε ιακπηήξα γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα θαη κε 
ζεξκνζπζηειιφκελν θηικ ζηε βάζε ηνπο γηα δηαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο. Οη κηθξνιακπηήξεο LED 
ζα βξίζθνληαη ζε θαιψδην θανπηζνχθ H03RN-F 0.50mm2 κε δηπιή εμσηεξηθή πξνζηαζία, πςειήο 
αζθάιεηαο, γηα κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή ζηα ηξαβήγκαηα θαη ζε ηαιαληψζεηο.  
Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 48V, κε 100000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65 
πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
Καηαλάισζεs: 4,55W. Υξσκαηηζκφο ιακπηήξσλ: ιεπθφ  ςπρξφ ή ζεξκφ. Υξσκαηηζκφο θαισδίνπ: 
πξάζηλνο 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία ηνπ Δήκνπ.  

 
 

ΑΘΟ (ΑΤ)  6   

Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 220 volt  με τάση εξόδου 48 volt, ισχύος 48 VA 

κατάλληλος για τα μικρολαμπάκια για σύνδεση τουλάχιστον 8 σέτ μικρολαμπάκια των 10 μέτρων 

κατάλληλος για εξωτερική χρήση σε δένδρα κ.λπ. 

 
Μεηαζρεκαηηζηήο ηξνθνδνζίαο 220 volt  κε ηάζε εμφδνπ 48 volt, ηζρχνο 48 VA θαηάιιεινο γηα ηα 
κηθξνιακπάθηα γηα ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ 8 ζέη κηθξνιακπάθηα ησλ 10 κέηξσλ / 96LED 48V.  
Δείθηεο ζηεγαλφηεηαο  ΘP67, εμσηεξηθνχ ρψξνπ.  
Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη παξνρή γηα ην ξεχκα ηνπιάρηζηνλ 1,5κ  ηχπνπ H05RN-F  2X1,00mm2. 

 

ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  7   

Λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED μονοκάναλος διαμέτρου 13 mm  κατασκευασμένος 
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από υψηλής ποιότητας PVC με 36 λαμπτήρες ανά μέτρο κατάλληλος για εξωτερική χρήση. 

 

Λείνο εχθακπηνο θσηνζσιήλαο LED κνλνθάλαινο δηακέηξνπ 13 mm  θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο 
πνηφηεηαο PVC κε 36 ιακπηήξεο αλά κέηξν θαη κε δηάξθεηα δσήο 100.000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. 
Ο θσηνζσιήλαο ζα δηαζέηεη ηζνκεξή θαηαλνκή θσηφο, θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα, δε ζα ζπάεη θαη δε 
ζα μεβάθεη. Θεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ. 
Σάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V, κε θαιψδην παξνρήο  κήθνπο  1,5κ  ηχπνπ θανπηζνχθ H05RN-F 2x1,00mm . 
Γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65. Μέγηζηε θαηαλάισζε  4,6W/m   

 

ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  8 

   

Παροχή σύνδεσης φωτοσωλήνα LED με καλώδιο καουτσούκ μήκους  1,5μ  

συμπεριλαμβανομένου κόλλα και τάπα φωτ/να.  Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη 

στεγανότητας IP65. 

 

Παξνρή ζχλδεζεο θσηνζσιήλα LED κε θαιψδην θανπηζνχθ κήθνπο  1,5κ  ηχπνπ H05RN-F 2x1,00mm 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφιια θαη ηάπα θση/λα.  Γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο 
IP65. 
 

 

ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  9 

   

Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² χρώματος πράσινο ή μαύρο επιλογής του 

Δήμου κατάλληλο για εξωτερική χρήση.  

 

Προσφορές και είδη γίνονται δεκτές  στο σύνολο της μελέτης του προϋπολογισμού 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 
 

ΜΕΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 

I.2.1. Χρθματοδότθςθ : ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

I.2.2. Συνολικι Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

 

A/A Είδοσ Ρρομικειασ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότ. 
Τιμι 

Μονάδοσ 
Δαπάνθ 

1 

Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED πάνυ ζε ζκελεηό 
αλοςμινίος ζε ζεη ηυν δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε κολώνα 
Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλάντ
ων) 

825 170,00 € 140.250,00 € 

2 

Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού Φυηιζμού επίζηηλος  
θυηεινού ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο ανηικπιζηά ζε κολώνα 
Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλάντ
ων) 

825 25,00 € 20.625,00 € 

3 
Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) 
καηαζκεςαζμένο από μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ 

ΤΕΜ 15 718,00 € 10.770,00 € 
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ηος Δήμος. 

4 
Σοποθέηηζη διακοζμιηικήρ γιπλάνηαρ κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος 
ζε ανάλογο ύτορ να μην πποκαλεί εμπόδιο ζηην κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 15 85,00 € 1.275,00 € 

5 
Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού δένδπυν κ.λπ. 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 
μέτρων) 

160 30,00 € 4.800,00 € 

6 

Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 volt  με ηάζη εξόδος 48 volt, 
ιζσύορ 48 VA καηάλληλορ για ηα μικπολαμπάκια για ζύνδεζη 
ηοςλάσιζηον 8 ζέη μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν καηάλληλορ για 
εξυηεπική σπήζη ζε δένπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 20 20,00 € 400,00 € 

7 
Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED μονοκάναλορ διαμέηπος 13 
mm  καηαζκεςαζμένορ από ςτηλήρ ποιόηηηαρ PVC με 36 
λαμπηήπερ ανά μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥ

Σ 

3000 2,95 € 8.850,00 € 

8 
Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED με καλώδιο καοςηζούκ 
μήκοςρ  1,5μ  ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και ηάπα θυη/να.  Για 
σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 500 3,90 € 1.950,00 € 

9 
Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ 
ππάζινο ή μαύπο επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο για εξυηεπική 
σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥ

Σ 

3000 0,70 € 2.100,00 € 

10 
Διάθοπα αππόβλεπηα μικποϋλικά πος θα απαιηηθούν για ηην 
ηοποθέηηζη ηυν γιπλάνηυν κ.λπ. και δεν μποπούν να 
πποβλεθθούν εκ ηυν πποηέπυ.  

ΣΕΤ 1 2.525,00 € 2.525,00 € 

 ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ 193.545,00 

ΦΠΑ 24% 46.450,80 

ΣΥΝΟΛΟ 239.995,80 

 

 

I.2.3. Τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ 
1. Χρόνοσ περαίωςθσ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

(α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ, είτε με πρωτοβουλία τθσ 

 ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναδόχου είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου 

 το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ 

 εργαςιϊν. 

2. Οικονομικό-Φυςικό Αντικείμενο  
Το αντικείμενο τθσ επιπλζον ι επί ζλατον ποςότθτασ, πρζπει να πλθροί ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
 Η αφξθςθ του Φυςικοφ Αντικειμζνου (ςφνολο ποςοτιτων) και Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει 

ςε ποςοςτό το 15% του αρχικοφ.(Ν. 4412/2016  Άρκρο 104 §1) 

 Η μείωςθ του Φυςικοφ Αντικειμζνου και Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει ςε ποςοςτό το 15% του 
αρχικοφ, ΧΩΡΙ ΣΗΝ ΤΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρκρο 104 §1) 

 Η αφξθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει το ποςό που προκφπτει από τθν προςφερόμενθ 
ζκπτωςθ και ζτςι το ςυνολικό ποςό που κα λάβει ο Ανάδοχοσ για αυτιν τθν προμικεια, δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποςό των 239.995,80 €  ι 193.545,00 € ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ (αναλόγωσ τμιματοσ). 

 

Σε καμία περίπτωςθ το τελικό ςυνολικό ποςό που κα πλθρωκεί για τθν ςφμβαςθ αυτι δε κα ξεπεράςει τισ 
239.995,80 € ι 193.545,00 € ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ, που είναι και θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Ν. 

4412/2016 Άρκρο 6). 

3. Σρόποσ άςκθςθσ :  
Με ςφνταξθ κατάλλθλου ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα-γνωμοδότθςθ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 201), ο οποίοσ κα περιζχει 
εδάφιο για τον ζλεγχό του ςυντεταγμζνο από τθν Επιτροπι Ραραλαβι και Ραρακολοφκθςθσ. 
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Πλα αυτά κα διαβιβαςκοφν ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, το οποίο κα λάβει ςχετικι απόφαςθ περί ζγκριςθσ ι μθ.  

Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιςυναφκεί ςτο αρχικό ςυμφωνθτικό ωσ παράρτθμα και κα τεκεί ςε ιςχφ αμζςωσ 
μετά τθν ζγκριςθ χωρίσ καμία άλλθ διαδικαςία, παρά μόνο εάν χρειάηεται τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ για 
τθν ενίςχυςθ του αντίςτοιχου ΚΑΕ. 
  

I.2.4. Τρόποσ πλθρωμισ - Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά - Φόροι/τζλθ/κρατιςεισ. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ανάδοχο, κα γίνεται ςταδιακά με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ 
ςυμβατι-κισ αξίασ τθσ ποςότθτασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν κάκε τμθματικισ παράδοςθσ (που αποτελοφν μζροσ των ςυνολικϊν 

ποςοτιτων). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιο-λογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 §5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά 
αναφζρονται : 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Ε.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και 

δφο αντίγραφά του, Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, τα λοιπά ζγγραφα που 

κα ηθτθκοφν από τθν Ταμειακι Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ζγραφα 

για εξόφλθςθ των αναλογουςϊν κρατιςεων κακϊσ και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο ζγγραφα 

που ςυγκροτοφν το χρθματικό ζνταλμα. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

1. Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει- Άρκρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Άρκρο 350 §3 Ν.4412/2016). 

3. Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

4. Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% (επί του κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου πϊλθςθσ ,ΤΡ ι ΔΑ-ΤΡ-) για τθν 
προμι-κεια των υλικϊν 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Ο Φ.Ρ.Α. περιλαμβάνεται και βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ τιμολόγθςθ κα γίνεται ςε ΕΥΩ, και θ τιμι μονάδασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα ςυμπεριλαμβάνει τθν αξία του 
προϊόντοσ και κάκε ζξοδο που ζχει δαπανθκεί ςτο εξωτερικό και ςτθν Ελλάδα μζχρι τθσ παράδοςθσ, κακϊσ και 
κάκε τυχόν πρόςκετο φόρο, τζλοσ, δαςμό ι άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. 

Εάν υπάρχει δικαςτικι ι άλλθ τελεςίδικθ απόφαςθ δζςμευςθσ του ποςοφ πλθρωμισ, τότε κα εκτελείται θ 
απόφαςθ αυτι καταρχιν και ςτθ ςυνζχεια κα πλθρϊνεται το υπόλοιπο ποςό ςτον Ανάδοχο. 
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Ραράρτθμα II. Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

II.1.1. Αντικείμενο ςυγγραφισ 

Στθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάςει των οποίων, και ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ, κα γίνει θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» με ςκοπό τθ βελτίωςθ του 
φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ και τθ δθμιουργία εορταςτικοφ αιςκιματοσ ςτισ τρεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του 
Διμου Ραλλινθσ. Υπάρχει, για το λόγο αυτό ανάγκθ για επίςτθλα διακοςμθτικά (γιρλάντεσ), κολϊνεσ Δθμοτικοφ 
Φωτιςμοφ- πλατειϊν, διακοςμθτικζσ γιρλάντεσ ειςόδων οδϊν, διακοςμθτικοφσ και εφκαμπτουσ φωτοςωλινεσ, 
διάφορα υλικά για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ και διακοςμθτικά ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από 

τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ραλλινθσ (Δημοτικές Ενότητα Παλλήνης-Γέρακα-Ανθούσας) . 

Εργοδότθσ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Ραλλινθσ. 

Ανάδοχοσ ι Ρρομθκευτισ κα ονομάηεται ο αναδειχκθςόμενοσ μειοδότθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ. 

 

II.1.2. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ του τίτλου κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
o Του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Αϋ 171/2017), «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 

........», 

o Του άρκρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Αϋ 24/2017), «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ, ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

o Του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/2016), «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

o Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Αϋ 227/2016), «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 
κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

o Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

o Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Aϋ 107/2014) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

o Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Aϋ 74/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

o Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ 120/2013), «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Άρκρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/2013) και ιςχφει 
ςιμερα, όςον αφορά το Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ ΔΕΝ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 

o Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Αϋ 52/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

o Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ 18/2013), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/2012, 
κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων ...» και 
ειδικότερα των Άρκρων 19 και 48 (Άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου) αυτοφ, 

o Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκ-τρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

o Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112/2010), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρό-γραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/2016 και ιςχφει, 

o Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει μετά 
τθν εφαρ-μογι του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, 

o Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ 263/2008), «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν», 
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o Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Αϋ 68/2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και το-πικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Αϋ 131/2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 

o Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Αϋ 119/2001), «Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 182 για τθν 
απαγόρευςθ των χειρό-τερων μορφϊν εργαςίασ των παιδιϊν και τθν άμεςθ δράςθ με ςκοπό τθν 
εξάλειψι τουσ», 

o Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248/2000), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

o Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

o Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Αϋ 25/1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα», 

o Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Αϋ 63/1988), «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-Κφρωςθ 
τθσ 135 διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ», 

o Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Aϋ 145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

o Του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία», 

o Του ΡΔ 150/2001 (ΦΕΚ Aϋ 125/2001), «Ρροςαρμογι ςτθν οδθγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», 

o Τθσ ΚΥΑ Ρ1 2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ 3400/2012) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

o Τθσ Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Βϋ 1924/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

o Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν 
τθσ ΕΑΔΘΣΥ, των αποφάςεων τθσ ολομζλειασ του Ελ. Συν., των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

o Τθν με αρικμ. 163/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ με     

ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων.  

o Τθν με αρικμ. 385/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 35/2018 μελζτθ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο τρόποσ δθμοπράτθςθσ, θ ψιφιςθ και 

θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ από τον αντίςτοιχο ΚΑΕ 15.6699.0011 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 ποςοφ  

239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

. 
 

II.1.3. Συμβατικά ςτοιχεία  
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςυςτακθςομζνθσ ςυμβάςεωσ που κα προςαρτθκοφν ς’ αυτι κατά ςειρά ιςχφοσ είναι  

1. H Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....), με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, ιτοι: 

1.1 Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

1.2 Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

1.3 Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 

1.4 Tο Τυποποιθμζνο Ζγγραφο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ραραρτιματοσ 

1.5 Τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, είτε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

II.1.4. Σφναψθ ςφμβαςθσ 
 Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, που ςυντάςςεται, κοινοποιείται και 

εκτελείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016 και ςτουσ Αναλυτικοφσ Προυσ τθσ Διακιρυξθσ, και ςτον 

κακοριηόμενο ςε αυτι χρόνο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν 
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κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που 

ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, 

μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται. 
 

II.1.5. Ραράδοςθ/Ραραλαβι υλικοφ - Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ 
(εφεξισ Ε.Ρ.Ρ.) με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 221 
του Ν. 4412/2016 και τα οριηόμενα ςτθ ΓΕΣΥ. 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι θμζρεσ  (20)  

για τθν παραλαβι των επίστηλα  διακοσμητικά (γιρλάντες)  για κολώνες Δημοτικού Φωτισμού- 

πλατειών, διακοσμητικές γιρλάντες εισόδων οδών , διακοσμητικών φωτοσωλήνων, εύκαμπτος 

φωτοσωλήνας  και διάφορα υλικά αφοφ προθγουμζνωσ προθγθκεί και θ αυτοψία από τον προμθκευτι για 

τθν τοποκζτθςθ προσ αποφυγι λακϊν. Ρρζπει να τονιςκεί ότι θ παράδοςθ των υλικϊν και τοποκζτθςθ τουσ, 

μπορεί να είναι τμθματικι,  ο δε χρόνοσ παράδοςθσ τθσ τμθματικισ παραγγελίασ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτεροσ των είκοςι  (20) θμερϊν από τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ του Διμου 

(υπεφκυνθ διλωςθ).     

Θ προμικεια κα παραδοκεί αρχικά φςτερα από αίτθςθ του Αναδόχου ςτθν Αποκικθ του Διμου για τον 

ποιοτικό ζλεγχο των υπό προμικεια υλικϊν. Μετά τθν ζγκριςθ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν ο 

ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν τοποκζτθςθ των υλικϊν. 

Θ παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, 

γίνονται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 206 ζωσ 215 και 221 του Ν. 4412/2016.  

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ 

διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και 

μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 

Θ διαδικαςία του ποιοτικοφ ζλεγχου γίνεται με μακροςκοπικι εξζταςθ. 

Ζπειτα ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ 

διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί : 

α) να παραλάβει το υλικό  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ ςφμβαςθσ  

γ) να απορρίψει το υλικό       

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 

αποκλίςεισ που παρουςιάηει από τουσ όρουσ τισ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το 

ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθν χριςθ που προορίηεται.  

Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθν ςφμβαςθ, ότι οι 

παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 

παραλαβι του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθν 

ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το 

υλικό μπορεί να απορριφκεί.  

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον 

ανάδοχο.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
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παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια 

και εκδίδεται προ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο 

από  τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 

αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτο βιβλίο τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από 

τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 

αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι και των παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 

ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκεινται ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.  

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθ 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

II.1.6. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 
Επειδι τα προσ προμικεια είδθ των τμθμάτων 1-10 ζχουν τθν ιδιομορφία τθσ κυμαινόμενθσ τιμισ και θ 
προςφορά των Οικονομικϊν Φορζων βαςίηεται ςτο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των μζςων λιανικϊν τιμϊν ςφμφωνα 
με το δελτίο τιμϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ των ενδεικτικά 
προχπολογιηόμενων ποςοτιτων χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016  Άρκρο 132 §1 περ. (α)), 

μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα ςτθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 22/2017 τθσ ΕΑΔΘΣΥ και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Τροποποιιςεισ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ όλων των άρκρων, κα γίνονται με ςφνταξθ κατάλλθλου 
ανακεφαλαι-ωτικοφ πίνακα-γνωμοδότθςθ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 201) τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 
Ραρακολοφκθςθσ, που κα εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 
Ι-ΜΕΟΣ Β  τθσ παροφςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 
από γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ρ.Ρ. είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναδόχου 
είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, για χρονικό διάςτθμα ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

II.1.7. Ρλθμμελισ καταςκευι-Καλι λειτουργία 
Εάν τα προσ προμικεια είδθ, ο τρόποσ μεταφοράσ και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθν Υπθρεςία δεν είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ τθσ μελζτθσ ι εμφανίηουν αλλοιϊςεισ, 
προ-ςμίξεισ  με ουςίεσ που δεν προβλζπονται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι άλλα ελαττϊματα ι δεν 
αναγράφουν τα ςτοιχεία ςτο ςϊμα τουσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει όλεσ τισ βλάβεσ που κα 
προκφψουν, είτε οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι εργαςία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παραλαβισ, 
προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν 
εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ε.Ρ.Ρ., ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτο επί τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου καλισ λειτουργίασ. 
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II.1.8. Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. 

 

II.1.9. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
α) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

γ) Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν 

και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 

γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 

μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 

αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 

υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

ε) Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Θ εγγφθςθ καταπίπτει ολικά ι μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 Εάν ο Ανάδοχοσ κυρθχκεί ΕΚΡΤΩΤΟΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 
 Εάν το υλικό παραδοκεί εκπρόκεςμα κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 207 του Ν. 4412/2016 
 Εάν κατά τθν παραλαβι του υλικοφ ι τμιμα του βρεκοφν ότι δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνθμζνθσ 

ςφμβαςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςχεδιαγραμμάτων και προκφψουν εργαςτθριακοί ι άλλοι 
ζλεγχοι από δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 

1.1 Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά 

τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

1.2 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 

τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι 

αποδζςμευςι τθσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 

ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 

του εκπρόκεςμου. 
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Ραράρτθμα I. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Άρκρο 79 §4 Ν. 4412/2016) 
 

Το παρόν ζντυπο είναι διαμορφωμζνο ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Δ. Κρωπίασ όπωσ προβλζπεται ςτθν κατευκυντιρια οδθγία 
15-Απόφαςθ 161/2016 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Ονομαςία:  ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ 
ΚΘΜΔΘΣ : 

6234 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / 
Ταχ. Κωδικόσ:  

Ικάκθσ 12 
Γζρακασ, 15344 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  Βαςίλειοσ Ραπαϊωάννου 

Τθλζφωνο:  210 6604600 – 210 6662150 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο:  v.papaioannou@156.syzefxis.gov 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ 

Κωδικόσ CPV: 
39298900-6 44190000-8  
 31224400-6     45451000-3 

Αρικμόσ ΑΔΑΜ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  χχχχ 

Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, 
προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :  Ρρομικειεσ 

Αρικμόσ τμθμάτων 
(εάν υπάρχουν) 

 

Αρικμόσ αναφοράσ που 
αποδί-δεται ςτον φάκελο από 
τθν ανα-κζτουςα αρχι (εάν 

υπάρχει):  

Ο Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο, τίκεται ςτο εξϊφυλλο του τεφχουσ 
ΜΕΤΑ τθν κεϊρθςθ 

 

!! ΡΟΣΟΧΘ !! 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΙΣΤΟ ΕΝΤΥΡΟ, εκτόσ εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει προςφορά και για τα 

δφο τμιματα, οπότε μπορεί να υποβάλλει ενιαίο. 
 

Εάν είναι περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ 
φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων κλπ, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ, το οποίο υπογράφεται, από κάκε ζνα. 

 
Τα πεδία με τθ διπλι διακριτικι διαγραφι δεν ςυμπλθρϊνονται
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ Απάντθςθ 

Πλήοηπ Δπχμσμία 

 

 

 

Αοιθμϊπ Φξοξλξγικξϋ Μηςοόξσ  

Ταυ. Διεϋθσμρη Έδοαπ  

Αομϊδιξπ  

Τηλέτχμξ Δπικξιμχμίαπ  

Ηλεκςοξμικϊ Ταυσδοξμείξ  

Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη 
δικςσακξϋ ςϊπξσ) 
 (εάν υπάρχει) 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ Απάντθςθ 

1 Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι  

   

<10 εογαζξμέμξσπ 
εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ή ρϋμξλξ εςήριξσ ιρξλξγιρμξϋ < 2.000.000,00 €  

  πξλύ μικοή επιυείοηρη 

   

   

<50 εογαζξμέμξσπ και >10 εογαζξμέμξσπ 
εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ή ρϋμξλξ εςήριξσ ιρξλξγιρμξϋ < 10.000.000,00 €  

  μικοή επιυείοηρη 
   

   

<250 εογαζξμέμξσπ και >50 εογαζξμέμξσπ 
εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ή ρϋμξλξ εςήριξσ ιρξλξγιρμξϋ < 43.000.000,00 € 
 

  μεραία επιυείοηρη 
   

2 

Καςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρε 
επίρημξ καςάλξγξ/Μηςοόξ 
εγκεκοιμέμχμ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ ή διαθέςει ιρξδϋμαμξ 
πιρςξπξιηςικϊ (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

   

  Άμεσ αμςικειμέμξσ 
   

Δάμ η απάμςηρη ρςξ 2 είμαι ΝΑΙ ςϊςε 

3 

α) Αματέοεςε ςημ ξμξμαρία ςξσ 
καςαλϊγξσ ή ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ και 
ςξμ ρυεςικϊ αοιθμϊ εγγοατήπ ή 
πιρςξπξίηρηπ, καςά πεοίπςχρη: 

 

β) Δάμ ςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ή 
η πιρςξπξίηρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

γ) Αματέοεςε ςα δικαιξλξγηςικά ρςα 
ξπξία βαρίζεςαι η εγγοατή ή η 
πιρςξπξίηρη και, καςά πεοίπςχρη, 
ςημ καςάςανη ρςξμ επίρημξ 
καςάλξγξ 

 

δ) Η εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη 
καλϋπςει ϊλα ςα απαιςξϋμεμα 
κοιςήοια επιλξγήπ; 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
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Γενικζσ πλθροφορίεσ Απάντθςθ 

Δάμ η απάμςηρη ρςξ 2 είμαι ΟΧΙ ςϊςε 

4 

Δπιποξρθέςχπ, ρσμπληοώρςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ λείπξσμ ρςξ 
μέοξπ IV, εμόςηςεπ Α, Β, Γ, ή Δ 
καςά πεοίπςχρη ΜΟΝΟ ετόρξμ 
ασςό απαιςείςαι ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρύμβαρηπ: 

 

5 

ε) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα είμαι 
ρε θέρη μα ποξρκξμίρει βεβαίχρη 
πληοχμήπ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ και τϊοχμ ή μα 
παοά-ρυει πληοξτξοίεπ πξσ θα 
δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςημ 
αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ 
αμαθέςξμςα τξοέα μα ςη λάβει 
απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε 
εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε 
ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή 
διαςίθεςαι δχοεάμ; 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη 
διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

Τρόποσ ςυμμετοχισ Απάντθςθ 

6 
Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει 
ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ 
ρϋμβαρηπ απϊ κξιμξϋ με άλλξσπ 

   

Δάμ η απάμςηρη είμαι ΝΑΙ ςϊςε ποέπει μα σπξβληθξϋμ υχοιρςά έμςσπα ΤΔΥΔ απϊ 
ςξσπ άλλξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (Διδικϊςεοα χπ μέλξπ 
έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ ή άλλξσ παοϊμξιξσ καθερςόςξπ.) 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

Δάμ η απάμςηρη ρςξ 6 είμαι ΝΑΙ ςϊςε 

7 

α) Αματέοεςε ςξμ οϊλξ ςξσ 
ξικξ-μξμικξϋ τξοέα ρςημ έμχρη ή 
κξιμξποανία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ 

για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …) 

 

β) Ποξρδιξοίρςε ςξσπ άλλξσπ 
ξι-κξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ 
ρσμμεςέ-υξσμ απϊ κξιμξϋ ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ 
ρϋμβαρηπ 

 

γ) Δμδευξμέμχπ, επχμσμία ςηπ 
ρσμμεςέυξσραπ έμχρηπ  ή 
κξιμξποανίαπ. 

 

Τμιματα Απάντθςθ 

8 

Καςά πεοίπςχρη, αματξοά ςξσ 
ςμήμαςξπ  ή ςχμ ςμημάςχμ για ςα 
ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
επι-θσμεί μα σπξβάλει ποξρτξοά. 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει Απάντθςθ 

Ομξμαςεπόμσμξ 

 

 

Ημεοξμημία γέμμηρηπ  

Τϊπξπ γέμμηρηπ  

Θέρη/Δμεογόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα  

Ταυσδοξμική διεϋθσμρη  

Τηλέτχμξ  

Ηλεκςοξμικϊ Ταυσδοξμείξ  

Δάμ υοειάζεςαι, δόρςε λεπςξμεοή 
ρςξιυεία ρυεςικά με ςημ 
εκποξρό-πηρη (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …) 

 

 
 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ 

Στιριξθ Απάντθςθ 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι 
ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ  ποξκειμέμξσ μα 
αμςαπξ-κοιθεί ρςα κοιςήοια επιλξγήπ 
πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ IV και 
ρςα (ςσυϊμ) κοιςήοια και καμϊμεπ πξσ 
καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ V καςχςέοχ; 

   
Δάμ μαι, επιρσμάφςε υχοιρςϊ έμςσπξ ΤΔΥΔ με ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
απαι-ςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςιπ εμϊςηςεπ Α και Β ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ και 
ρϋμ-τχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ, για κάθε έμα απϊ ςξσπ ρυεςικξϋπ τξοείπ, δεϊμςχπ 
ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςξσπ μξμίμξσπ εκποξρόπξσπ ασςόμ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ 
ή ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ, είςε αμήκξσμ απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα είςε ϊυι, ιδίχπ ξι σπεϋθσμξι για ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ 
και, ϊςαμ ποϊκειςαι για δημϊριεπ ρσμβάρειπ έογχμ, ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή ξι 
ςευμικέπ σπηοερίεπ πξσ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ για ςημ 
εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Δτϊρξμ είμαι ρυεςικέπ για ςημ ειδική ικαμϊςηςα ή ικαμϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ 
ρςηοίζεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, παοακαλείρθε μα ρσμπεοιλάβεςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςα μέοη IV και V για κάθε έμα απϊ 
ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ. 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
 
 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ Απάντθςθ 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι μα 
αμαθέρει ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ σπϊ μξοτή 
σπεογξλαβίαπ; 

   
Δάμ μαι, επιρσμάφςε υχοιρςϊ έμςσπξ ΤΔΥΔ με ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
απαι-ςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςιπ εμϊςηςεπ Α και Β ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ και 
ρϋμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ για κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία σπεογξλάβχμ) 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ  

2. δωροδοκία  

3. απάτθ  

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ  

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ  

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ Απάντθςθ 

Υπάουει ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη ειπ βάοξπ 
ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσ ςξ 
ξπξίξ είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή 
επξπςικξϋ ςξσ ξογάμξσ ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, 
λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ για έμαμ απϊ ςξσπ 
λϊγξσπ πξσ παοαςίθεμςαι αμχςέοχ (ρημεία 1-6), ή 
καςαδικαρςική απϊταρη η ξπξία έυει εκδξθεί ποιμ απϊ 
πέμςε έςη καςά ςξ μέγιρςξ ή ρςημ ξπξία έυει ξοιρςεί 
απεσθείαπ πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ πξσ ενακξλξσθεί μα 
ιρυϋει; 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

Δάμ η απάμςηρη είμαι ΝΑΙ αματέοεςε 

α) Ημεοξμημία ςηπ καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ ποξρδιξοίζξμςαπ πξιξ απϊ 
ςα ρημεία 1 έχπ 6 ατξοά και ςξμ λϊγξ ή 
ςξσπ λϊγξσπ ςηπ καςαδίκηπ, 

 Ημερομθνία, ςθμείο-(-α), λόγοσ(-οι) 

Δάμ η ρυεςική 
ςεκμηοίχρη 
διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 
(διαδικςσακή 
διεϋθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, 
επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

β) Ποξρδιξοίρςε πξιξπ έυει 
καςαδικαρςεί. 

 

γ) Δάμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρςημ 
καςαδικαρςική απϊταρη 

Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
 

Σε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
λάβει μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ 
ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ ϋπαονη 
ρυεςικξϋ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 
(«ασςξκάθαορη»)  

   
Οικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί με ςελερίδικη απϊταρη απϊ ςη 
ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δε 
μπξοεί μα κάμει υοήρη ασςήπ ςηπ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ απξκλειρμξϋ 
πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη (άοθοξ 73 §7 ςελεσςαίξ εδάτιξ) 
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   

Δάμ μαι, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ 

 
Λαμβαμξμέμξσ σπϊφη ςξσ υαοακςήοα ςχμ εγκλημάςχμ πξσ έυξσμ διαποαυθεί (μεμξμχμέμα, κας᾽ ενακξλξϋθηρη, 
ρσρςημαςικά …), η επενήγηρη ποέπει μα καςαδεικμϋει ςημ επάοκεια ςχμ μέςοχμ πξσ λήτθηκαμ. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν ΚΑΤΑΒΟΛΘ φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Απάντθςθ 

1 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
εκπληοόρει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ 
ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ πληοχμή 
τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ, ρςημ Δλλάδα και ρςη 
υόοα ρςημ ξπξία είμαι ςσυϊμ 
εγκαςερςημέμξπ ; 

   

 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
Δάμ η απάμςηρη είμαι ΟΧΙ αματέοεςε ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

α) Χόοα ή κοάςξπ μέλξπ για ςξ ξπξίξ 
ποϊκειςαι 

  

β) Πξιξ είμαι ςξ ρυεςικϊ πξρϊ;   

γ) Πχπ διαπιρςόθηκε η αθέςηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ  

1) Μέρχ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ απϊταρηπ;  

 

Η εμ λϊγχ απϊταρη είμαι 
ςελερίδικη και δερμεσςική; 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Αματέοαςε ςημ ημεοξμημία 
καςαδίκηπ ή έκδξρηπ απϊταρηπ 

  

Σε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ, ετϊρξμ ξοίζεςαι 
απεσθείαπ ρε ασςήμ, αματέοεςε ςη 
διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ 
απξκλειρμξϋ 

  

2) Με άλλα μέρα;  Διεσκοιμίρςε:   

δ) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
εκπλη-οόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε 
καςα-βάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ 
ειρτξ-οέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ 
ξτεί-λει ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ  καςά 
πεοί-πςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ 
ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ, είςε 
σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ 
διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη ϊρξμ ατξοά 
ςημ καςαβξλή ςχμ τϊοχμ ή ειρτξοόμ 
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε 

(διαδικςσακή διεϋθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ) 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυό-τθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελμα-τικό παράπτωμα 

Απάντθςθ 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει, εμ γμόρει ςξσ, αθεςή-ρει 
ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 
πεοιβαλ-λξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ 
δικαίξσ; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     

 

Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα 
πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ 
ϋπαονη ασςξϋ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 
(«ασςξκάθαορη»); 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ λήτθηκαμ 

Βοίρκεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε 
απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ: 
α) πςόυεσρη, ή 

β) διαδικαρία ενσγίαμρηπ, ή 

γ) ειδική εκκαθάοιρη, ή 

δ) αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ 
 ςξ δικαρςήοιξ, ή 

ε) έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ  

 ρσμβιβαρμξϋ, ή 

ρς) αμαρςξλή επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ή 

ζ) ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 
 ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία 
 ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ 

     
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     
Δάμ η απάμςηρη είμαι ΝΑΙ 

Παοαθέρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία  

Διεσκοιμίρςε ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ 
χρςϊ-ρξ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, θα δϋμαςαι μα 
εκςελέ-ρει ςη ρϋμβαρη, λαμβαμϊμεμηπ σπϊφη ςηπ 
εταο-μξρςέαπ  εθμική εθμικήπ μξμξθερίαπ και ςχμ 
μέςοχμ ρυεςικά με ςη ρσμέυιρη ςηπ 
επιυειοημαςι-κήπ ςξσ λειςξσογίαπ σπϊ ασςέπ ςιπ 
πεοιρςάρειπ 

 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε 

(διαδικςσακή διεϋθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ) 

 

Έυει διαποάνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοϊ 
επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ: 

 
Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα 
«ασςξκάθαορηπ»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ λήτθηκαμ 

Έυει ρσμάφει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμτχμίεπ με 
άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρκξπϊ ςη 
ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ: 

 
Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα 
«ασςξκάθαορηπ»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ λήτθηκαμ 
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Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ 

Γμχοίζει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςημ ϋπαονη ςσυϊμ 
ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ, λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ 
ςξσ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ: 

Έυει παοάρυει  ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή επιυείοηρη 
ρσμδεδεμέμη με ασςϊμ ρσμβξσλέπ ρςημ 
αμαθέςξσ-ρα αουή ή ρςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ή έυει 
με άλλξ ςοϊπξ αμαμειυθεί ρςημ ποξεςξιμαρία ςηπ 
διαδικα-ρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ: 

Έυει επιδείνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοή ή 
επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη 
ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ 
δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με 
αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ 
παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη 
καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ , 
απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ: 

 
Δάμ μαι, έυει λάβει μέςοα ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
«ασςξκάθαορηπ»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ λήτθηκαμ 

Μπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα επιβεβαιόρει ϊςι:  

α) δεμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλό-

 ρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

 απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ 

 ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη ςχμ 

 κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

β) δεμ έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, 

γ) ήςαμ ρε θέρη μα σπξβάλλει υχοίπ καθσρςέοηρη 

 ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ 

 αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςξμςα τξοέα 

δ) δεμ έυει επιυειοήρει μα επηοεάρει με αθέμιςξ 

 ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ 

 αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, μα 

 απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέ-

 υεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα 

 ρςη διαδικαρία αμάθερηπ  ή μα παοάρυει εν αμε-

 λείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυε-

 ςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ 

 ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ 

 αμάθερη; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 §4 Ν. 3310/2005 

Απάντθςθ 

Σσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςηπ §4 ςξσ 

άοθοξσ 8 ςξσ μ. 3310/2005 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων)  

 
Δάμ μαι, έυει λάβει μέςοα ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
«ασςξκάθαορηπ»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ λήτθηκαμ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γεμική έμδεινη για όλα ςα κοιςήοια επιλξγήπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μϊμξ ρςημ πεοίπςωρη πξσ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςωμ τξοέαπ 

έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Εμόςηςα α ςξσ Μέοξσπ ΙV υωοίπ μα σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει 

ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ ΙV: 

 

 
 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ ϊςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρςα 

ρυεςικά επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ 

ςηοξϋμςαι ρςημ Δλλάδα ή ρςξ κοάςξπ μέλξπ 

εγκαςά-ρςαρήπ ςξσ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων)  

2) Για ρσμβάρειπ σπηοεριόμ:  

Χοειάζεςαι ειδική έγκοιρη ή μα είμαι ξ ξικξμξμι-κϊπ 

τξοέαπ μέλξπ ρσγκεκοιμέμξσ ξογαμιρμξϋ για μα 

έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοάρυει ςιπ ρυεςικέπ 

σπηοερίεπ ρςη υόοα εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Δάμ μαι, διεσκοιμίρςε για πξια ποϊκειςαι και δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

 
Δάμ μαι, δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ. 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων)  

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ ϊςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη. 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ 

1α) Ο («γεμικϊπ») εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξ-μξμικξϋ τξοέα για ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ εςόμ 

πξσ απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρςημ ποϊρκληρη είμαι ξ ενήπ:  

και/ή, 

1β) Ο μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξμξ-μικξϋ τξοέα για ςξμ αοιθμϊ εςόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβα-ρηπ είμαι ξ ενήπ: 
 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αοιθμόπ Δςώμ Μέρξπ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πληοξί ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; 

 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ 

2α) Ο εςήριξπ («ειδικϊπ») κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξ-μξμικξϋ τξοέα ρςξμ επιυειοημαςικϊ ςξμέα πξσ 

καλϋ-πςεςαι απϊ ςη ρϋμβαρη και ποξρδιξοίζεςαι ρςη 

ρυεςική διακήοσνη  ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμ-βαρηπ για ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ 

απαιςξϋ-μςαι είμαι ξ ενήπ:  

και/ή, 

2β) Ο μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσ 

ξικξμξμι-κξϋ τξοέα ρςξμ ςξμέα και για ςξμ αοιθμϊ 

εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική γμχρςξπξίηρη ή 

ρςα  έγ-γοατα ςηπ ρϋμβαρηπ  είμαι ξ ενήπ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΔΤΟΣ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αοιθμόπ Δςώμ Μέρξπ κύκλξπ εογαριώμ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

3) Σε πεοίπςχρη πξσ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ 

κϋκλξ εογαριόμ (γεμικϊ ή ειδικϊ) δεμ είμαι διαθέριμεπ 

για ξλϊκληοη ςημ απαιςξϋμεμη πεοίξδξ, αματέοεςε ςημ 

ημεοξμημία πξσ ιδοϋθηκε ή άουιρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ 

ςξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

 

4) Όρξμ ατξοά ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ αμαλξγίεπ πξσ 

ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή 

ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

δηλόμει ϊςι ξι ποαγμαςικέπ ςιμέπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 

αμαλξγιόμ έυξσμ χπ ενήπ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x  και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

5) Τξ αρταλιρμέμξ πξρϊ ρςημ αρταλιρςική κάλσφη 

επαγγελμαςικόμ κιμδϋμχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 

είμαι ςξ ενήπ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

(ΡΟΣΟ  -  ΝΟΜΙΣΜΑ) 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

3) Σε πεοίπςχρη πξσ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ 

κϋκλξ εογαριόμ (γεμικϊ ή ειδικϊ) δεμ είμαι διαθέριμεπ 

για ξλϊκληοη ςημ απαιςξϋμεμη πεοίξδξ, αματέοεςε ςημ 

ημεοξμημία πξσ ιδοϋθηκε ή άουιρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ 

ςξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

 

4) Όρξμ ατξοά ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ αμαλξγίεπ πξσ 

ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή 

ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

δηλόμει ϊςι ξι ποαγμαςικέπ ςιμέπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 

αμαλξγιόμ έυξσμ χπ ενήπ: 

Δάμ ξι εμ λϊγχ πληοξτξοίεπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x  και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

6) Όρξμ ατξοά ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ ή 

υοημαςξξικξ-μξμικέπ απαιςήρειπ,  ξι ξπξίεπ (εμδέυεςαι 

μα) έυξσμ ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποϊρκλη-ρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ δηλόμει ϊςι: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα έυει 
ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ ϊςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ 

1α) Μϊμξ για ςιπ δημόριεπ ρσμβάρειπ έογωμ: 

Καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ αματξοάπ, ξ ξικξμξμι-κϊπ 

τξοέαπ έυει εκςελέρει ςα ακϊλξσθα έογα ςξσ εί-δξσπ 

πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί: 
 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη ϊρξμ ατξοά ςημ 
καλή  εκςέ-λερη και ξλξκλήοχρη ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ 
εογαριόμ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

Αοιθμόπ εςώμ3
  

Έογα  

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

1β) Μϊμξ για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ και 

δημϊριεπ ρσμβάρειπ σπηοεριόμ:  

Καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ αματξοάπ, ξ ξικξμξμι-κϊπ 

τξοέαπ έυει ποξβεί ρςιπ ακϊλξσθεπ κσοιϊςεοεπ 

παοαδϊρειπ αγαθόμ ςξσ είδξσπ πξσ έυει 

ποξρδιξοι-ρςεί ή έυει παοάρυει ςιπ ακϊλξσθεπ 

κσοιϊςεοεπ σπηοερίεπ ςξσ είδξσπ πξσ έυει 

ποξρδιξοιρςεί: 

 

Καςά ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ καςαλϊγξσ αματέοεςε ςα 
πξρά, ςιπ ημεοξμημίεπ και ςξσπ παοαλήπςεπ δημϊριξσπ ή 
ιδιχςικξϋπ: 

Αοιθμόπ εςώμ4
 

 

 

Πεοιγοατή Πξρά Ημεοξμημίεπ Παοαλήπςηπ 

    

    

    

    
    

2) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςξ 
ακϊλξσθξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ 
ςευμι-κέπ σπηοερίεπ, ιδίχπ ςξσπ σπεϋθσμξσπ για ςξμ 
έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ: 

Σςημ πεοίπςχρη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, ξ 
ξικξμξ-μικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςξ 
ακϊλξσθξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ ςευμικέπ 
σπηοερίεπ για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ: 

 

3) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υοηριμξπξιεί ςξμ ακϊλξσθξ 

ςευμικϊ ενξπλιρμϊ και λαμβάμει ςα ακϊλξσθα μέςοα 

για ςημ διαρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςα μέρα 

μελέ-ςηπ και έοεσμαπ πξσ διαθέςει είμαι ςα ακϊλξσθα: 

 

4) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα εταομϊρει ςα 

ακϊλξσθα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ ςηπ αλσρίδαπ 

ετξ-διαρμξϋ και αμίυμεσρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμ-βαρηπ: 

 

5) Για ρϋμθεςα ποξψϊμςα ή σπηοερίεπ πξσ θα 

παοαρυεθξϋμ ή, κας’ εναίοερη, για ποξψϊμςα ή 

σπηοερίεπ πξσ ποέπει μα αμςαπξκοίμξμςαι ρε κάπξιξμ 

ιδιαίςεοξ ρκξπϊ:  

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα επιςοέπει ςη διεμέογεια 

ελέγ-υχμ ϊρξμ ατξοά ςξ παοαγχγικϊ δσμαμικϊ ή ςιπ 

ςευ-μικέπ ικαμϊςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και, 

ετϊρξμ κοίμεςαι αμαγκαίξ, ϊρξμ ατξοά ςα μέρα μελέςηπ 

και έοεσμαπ πξσ ασςϊπ διαθέςει καθόπ και ςα μέςοα πξσ 

λαμβάμει για ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ; 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
  

 
3
 (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και είναι ζωσ πζντε (5) ζτθ) 

4
 (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και είναι ζωσ τρία (3) ζτθ) 
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Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ 

6) Οι ακϊλξσθξι ςίςλξι ρπξσδόμ και επαγγελμαςικόμ 

ποξρϊμςχμ διαςίθεμςαι απϊ: 
 

α) ςξμ ίδιξ ςξμ πάοξυξ σπηοεριόμ ή ςξμ εογξλάβξ, 
 

και/ή 
 

β) ςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςξσ: 

(α) 

(β) 

7) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα εταομϊζει ςα 

ακϊλξσθα μέςοα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ καςά ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 
 

8) Τξ μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ δσμαμικϊ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα και ξ αοιθμϊπ ςχμ διεσθσμςικόμ 

ρςελευόμ ςξσ καςά ςα ςελεσςαία ςοία έςη ήςαμ ςα ενήπ: 

ΔΤΟΣ Μέρξ εςήριξ εογαςξϋπαλληλικό ποξρχπικό 

  

  

  

ΔΤΟΣ αοιθμόπ διεσθσμςικώμ ρςελευώμ 

  

  

  

9) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςα 

ακϊλξσθα μηυαμήμαςα, εγκαςαρςάρειπ και ςευμικϊ 

ενξπλιρμϊ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ 
 

10) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι, μα αμαθέρει ρε 

ςοίςξσπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ςξ ακϊλξσθξ ςμήμα 

(δηλ. πξρξρςϊ) ςηπ ρϋμβαρηπ 
 

11) Για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ :  

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα παοάρυει ςα απαιςξϋμεμα 

δείγμαςα, πεοιγοατέπ ή τχςξγοατίεπ ςχμ ποξψϊμςχμ 

πξσ θα ποξμηθεϋρει, ςα ξπξία δεμ υοειάζεςαι μα 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ. 

 
Καςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει 

πεοαιςέοχ ϊςι θα ποξρκξμίρει ςα απαιςξϋμεμα 

πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ. 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα έυει 
ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

12) Για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ:  

Μπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα ποξρκξμίρει ςα 

απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ 

επίρημα ιμρςιςξϋςα ελέγυξσ πξιϊςηςαπ ή σπηοερίεπ 

αμαγμχοιρμέμχμ ικαμξςήςχμ, με ςα ξπξία βεβαιόμεςαι η 

καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξψϊμςχμ, επαληθεσϊμεμη με 

παοαπξμπέπ ρςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ή ρε ποϊςσπα, 

και ςα ξπξία ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 

ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη; 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα έυει 

ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν:  
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μϊμξμ ϊςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ διακήοσνη. 
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ Απάντθςθ 

Θα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα ποξρκξμίρει 

πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αμενάοςηςξσπ 

ξογαμιρμξϋπ πξσ βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ποϊςσπα 

διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

ποξρβαριμϊςηςαπ για άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ; 

 
Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα έυει 

ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

Θα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα ποξρκξμίρει 

πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αμενάοςηςξσπ 

ξογαμιρμξϋπ πξσ βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ρσρςήμαςα ή 

ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ; 

 
Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα έυει 

ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα 

ςηπ ρϋμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

 

 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 
 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ποξρδιξοίρει 

αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ κοιςήοια ή καμϊμεπ πξσ ποϊκειςαι μα εταομξρςξϋμ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ 

σπξφητίχμ πξσ θα ποξρκληθξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά ή μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξμ διάλξγξ. Οι πληοξτξοίεπ ασςέπ, ξι ξπξίεπ 

μπξοξϋμ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ απαιςήρειπ ϊρξμ ατξοά ςα πιρςξπξιηςικά (ή ςξ είδξπ ςξσπ) ή ςιπ μξοτέπ απξδεικςικόμ εγγοάτχμ, 

ετόρξμ ρσμςοέυει πεοίπςχρη, πξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςξϋμ, ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη  ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ 

 

Πληοξί ςα αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ κοιςήοια ή 

καμϊμεπ πξσ ποϊκειςαι μα εταομξρςξϋμ για ςξμ 

πεοιξο-ιρμϊ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ σπξφητίχμ με ςξμ 

ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

 
Δτϊρξμ ζηςξϋμςαι ξοιρμέμα πιρςξπξιηςικά ή λξιπέπ 

μξοτέπ απξδεικςικόμ εγγοάτχμ, αματέοεςε για 

καθέ-μα απϊ ασςά αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ διαθέςει ςα 

απαιςξϋμεμα έγγοατα: 
 
Δάμ ξοιρμέμα απϊ ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά ή λξιπέπ 

μξοτέπ απξδεικςικόμ ρςξιυείχμ διαςίθεμςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε για ςξ καθέμα: 

 

 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ I 
– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
 απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
 δωρεάν. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Διμο Παλλινθσ, προκειμζνου να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ… *να προςδιοριςτεί 

το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ+ για τουσ ςκοποφσ τ… 
[προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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Ραράρτθμα II. Άλλεσ δθλϊςεισ 
 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ τφποσ 1  

 Στθν προμετωπίδα του εγγράφου κα αναφζρονται τα ςτοιχεία του υπογράφοντοσ ο οποίοσ ΡΕΡΕΙ να είναι κάποιοσ που δεςμεφει 

νομικά τον Ρροςφζροντα (ωσ υπόδειγμα ΤΔ1) 

υπόδειγμα ΤΔ1 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΡΑΛΛΘΝΘΣ, Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

Ο – Θ Πνομα  Επϊνυμο  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα  

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ  

Θμερομθνία Γζννθςθσ  
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτ.  Εκδοφςα Αρχι  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόποσ Κατοικίασ  Οδόσ  Αρικμόσ  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ςθ Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (Email)  
 
 

Η διλωςθ αυτι κα γίνεται από τον Ρροςφζροντα Οικονομικό Φορζα ενϊπιον(1) αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, κα υποβάλλεται υπογεγραμμζνθ και αφορά τα 

ςθμεία παραγωγισ-εγκατάςταςθσ του/των καταςκευαςτικϊν οίκων ωσ ακολοφκωσ: 
 

«Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ
,
 που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 

του Ν. 1599/1986 (ι τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ)
(2)

, δθλϊνω ότι: 

Τα είδθ που προςφζρω καταςκευάηονται ςτα κάτωκι ςθμεία παραγωγισ: 

Α/Α Είδοσ Ρρομικειασ Καταςκευαςτικόσ Οίκοσ Σθμείο Ραραγωγισ 

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

....  

  

  

  

 
........................... 

Τόποσ Θμερομθνία 

 
 

(υπογραφι) 
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Ραράρτθμα III. Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Ονομαςία:  ΔΘΜΟΣ  ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
ΚΘΜΔΘΣ : 

6234 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / 
Ταχ. Κωδικόσ:  

Ικάκθσ 12, 
Γζρακασ, 15344 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  Βαςίλειοσ Ραπαϊωάννου 

Τθλζφωνο:  210 6604600 – 210 6662150 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο:  v.papaioannou@156.syzefxis.gov 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ 

Κωδικόσ CPV: 
 39298900-6 44190000-8  
 31224400-6 45451000-3 

Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  χχχχ 

Αρικμόσ τμθμάτων 
(εάν υπάρχουν) 

 

Αρικμόσ αναφοράσ Αποδίδεται ςτον φάκελο, ΜΕΤΑ τθν κεϊρθςθ και τίκεται ςτο εξϊφυλλο του τεφχουσ  

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ Απάντθςθ 

Πλιρθσ Επωνυμία 

 

 

 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου  ΔΟΤ  

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ Ζδρασ 
 

 

Αρμόδιοσ  

Σθλζφωνο Επικοινωνίασ  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει) 
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ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

A/A Είδοσ Ρρομικειασ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότ. 
Τιμι 

Μονάδοσ 
Δαπάνθ 

1 

Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED πάνυ ζε ζκελεηό 
αλοςμινίος ζε ζεη ηυν δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε κολώνα 
Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλάντ
ων) 

825   

2 

Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού Φυηιζμού επίζηηλος  
θυηεινού ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο ανηικπιζηά ζε κολώνα 
Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλάντ
ων) 

825   

3 

Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) 
καηαζκεςαζμένο από μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ 
ηος Δήμος. 

ΤΕΜ 15   

4 
Σοποθέηηζη διακοζμιηικήρ γιπλάνηαρ κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος 
ζε ανάλογο ύτορ να μην πποκαλεί εμπόδιο ζηην κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 15   

5 
Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού δένδπυν κ.λπ. 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 
μέτρων) 

160   

6 

Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 volt  με ηάζη εξόδος 48 volt, 
ιζσύορ 48 VA καηάλληλορ για ηα μικπολαμπάκια για ζύνδεζη 
ηοςλάσιζηον 8 ζέη μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν καηάλληλορ για 
εξυηεπική σπήζη ζε δένπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 20   

7 
Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED μονοκάναλορ διαμέηπος 13 
mm  καηαζκεςαζμένορ από ςτηλήρ ποιόηηηαρ PVC με 36 
λαμπηήπερ ανά μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥ

Σ 

3000   

8 
Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED με καλώδιο καοςηζούκ 
μήκοςρ  1,5μ  ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και ηάπα θυη/να.  Για 
σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 500   

9 
Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ 
ππάζινο ή μαύπο επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο για εξυηεπική 
σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥ

Σ 

3000   

10 
Διάθοπα αππόβλεπηα μικποϋλικά πος θα απαιηηθούν για ηην 
ηοποθέηηζη ηυν γιπλάνηυν κ.λπ. και δεν μποπούν να 
πποβλεθθούν εκ ηυν πποηέπυ.  

ΣΕΤ 1   

 ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ (χωρίσ ΦΡΑ) 
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 Έυχ λάβει σπόφη μξσ κάθε πιθαμή δσρκξλία ςηπ εμ λόγχ ποξμήθειαπ. 

Απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτύλακςα ςξ δικαίχμα ςξσ Δήμξσ Παλλήμηπ 

μα ςοξπξπξιήρει ςη ρύμβαρη με αύνηρη ή μείχρη ςχμ εμδεικςικά 

ποξϋπξλξγιζόμεμχμ πξρξςήςχμ υχοίπ μέα διαδικαρία, ρύμτχμα με ςα 

όρα ξοίζξμςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ, όπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςη 

Διακήοσνη με ΑΔΑΜ ..................... Τξ ςελικό πξρό πξσ θα ειρποάνχ 

για ασςή ςη ρύμβαρη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ πιθαμήπ ςοξπξπξίηρηπ 

πξρξςήςωμ δε θα νεπεοάρει ςιπ 193.545,00 € (μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

ΦΠΑ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Για τον Οικονομικό Φορζα 

 

 

 
ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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Ραράρτθμα IV. Υπόδειγμα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

!!! ΡΟΣΟΧΘ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνφονται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα κατά τθ ςφνταξθ τθσ επιςτολισ, 

προσ αποφυγι απόρριψισ τθσ 
1. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΓΟΛΗΡΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΡΑΛΛΘΝΘΣ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Ικάκθσ 12 
 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ (………) ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………. υπζρ του  
 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο),  (ΑΦΜ), (διεφκυνςθ) 

 (ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεφκυνςθ) 

 (iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ) 

β) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ) 

γ) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο Διαγωνιςμό που κα 

διεξαχκεί τθν .................................., ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ του Διμου Ραλλινθσ, για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 

(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και 150 θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ιτοι μζχρι 

τθν ................................................  

ι 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν §2.4.5 τθσ 

Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ι 

Η παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςισ μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου και ςφμφωνα με το Άρκρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
 
 
 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
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2. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΓΟΛΗΡΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΡΑΛΛΘΝΘΣ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Ικάκθσ 12 
 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ...........(ολογράφωσ).............   (αρικμθτικϊσ) ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  (αρικμθτικϊσ) υπζρ 

του  
 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο),  (ΑΦΜ), (διεφκυνςθ) 

 (ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεφκυνςθ) 

 (iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ 

β) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ 

γ) (πλιρθ επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεφκυνςθ 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..................... ςφμβαςθσ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ», ςφμφωνα 

με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ του Διμου Ραλλινθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (τουλάχιςτο επί (2) μινεσ μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου).  

ι 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ 

ΦΡΑ. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ι 

Η παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςισ μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου και ςφμφωνα με το Άρκρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
 
 
 
 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
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Ραράρτθμα V. Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 
Αρικμόσ Ρρωτ.Σφμβαςθσ:............. 

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ  

«Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» 

ποςοφ .................,.. € πλζον ΦΡΑ 

 
Στθν Ραλλινθ ςιμερα .... ........ 2018 θμζρα ............  μεταξφ των: 
 

1. Διμου Ραλλινθσ που εδρεφει ςτο Γζρακα, οδόσ Ικάκθσ 12, με ΑΦΜ : 997606696 τθσ Δ.Ο.Υ. Ραλλινθσ, ο 

οποίοσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Ακανάςιο Ηοφτςο με τθν ιδιότθτα του Δθμάρχου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 58 παρ. 1 περ. ςτ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που για λόγουσ ςυντομίασ 

ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κα  αναφζρεται ςτο εξισ ωσ «Υπθρεςία», και 

2. του .........(Ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία)........, .....(διεφκυνςθ ζδρασ)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν .....(Ονοματεπϊνυμο) του (Ρατρϊνυμο) με 

ΑΔΤ................που εκδόκθκε τθν .................. από (εκδοφςα αρχι) και που για λόγουσ ςυντομίασ ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ κα  αναφζρεται ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ», 

δθλϊκθκαν αμοιβαία, ζγιναν αποδεκτά, ςυμφωνικθκαν και ςυνομολογικθκαν τα ακόλουκα: 

Ο Διμαρχοσ Ραλλινθσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Τθν υπ’ αρικμ. ΤΥ/35/2018 τεχνικι μελζτθ, που ςυντάχκθκε από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 

Διμου ϊςτε να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ με τίτλο «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» 

προχπολογιςμοφ 120.948,00 € πλζον ΦΡΑ  που ςυνζταξε ο Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ του Διμου 

Βαςίλειοσ Ραπαϊωάννου και κεωρικθκε από τον Δ/ντι Τ.Υ του Διμου Λιόγασ Νικόλαοσ. 

  Τθν με αρικμ. 163/2018  (ΑΔΑ:ΩΣΟ1ΩΞΚ-Α9Ω)  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ 

διενζργειασ τθσ προμικειασ με     ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων. 

 Τθν με αρικμ.  385/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΨΩΩΞΚ-Δ76)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ 35/2018 μελζτθ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν , ο 

τρόποσ δθμοπράτθςθσ ,  θ ψιφιςθ και θ διάκεςθ   τθσ πίςτωςθσ από τον αντίςτοιχο ΚΑΕ 15.6699.0011 

του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 ποςοφ   239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.  

 Τθν υπ’ αρικ. ............... απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: ..................) με τθν οποία εγκρίκθκαν 

τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ο τρόποσ εκτζλεςθσ, ςυντάχκθκαν οι όροι διακιρυξθσ και διατζκθκε 

πίςτωςθ ποςοφ ......... . για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ που αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ανωτζρω ςφμβαςθσ. 

 Τα πρακτικά .................... τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

 Τθν προςφορά του/τθσ ........................................... 

 Τθν υπ’ αρικ. ............... απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:...............) με τθν οποία 

κατακυρϊνεται το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ 

 Τθν υπ’ αρ. .............. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ .................€ του (επωνυμία εκδότθ) 

 Τθν υπ’ αρ. .................... απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
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 Το γεγονόσ ότι υπάρχει διακζςιμθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 και 

ςυγκεκριμζνα ςε βάροσ του ΚΑ 15.6699.0011 

 Τισ διατάξεισ των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  

ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, ...............(Ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία)....................», που 

εδρεφει ................................, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για  τθν «Ρρομικεια εορταςτικοφ 

φωτιςμοφ», ζναντι ςυνολικοφ ποςοφ ........................................ ΕΥΩ, ΜΘ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., με τουσ παρακάτω όρουσ τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα: 
 
 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ»   

υγκεκριμένα επίστηλα  διακοσμητικά (γιρλάντες)  για κολώνες Δημοτικού Φωτισμού- πλατειών, 

διακοσμητικές γιρλάντες εισόδων οδών , διακοσμητικών φωτοσωλήνων, εύκαμπτος 

φωτοσωλήνας  και διάφορα υλικά για την τοποθέτηση και την λειτουργία τους.      

την προμήθεια συμπεριλαμβάνονται, οι τοποθετήσεις των διακοσμητικών  στις θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την υπηρεσία του Δήμου. 

Η τοποθέτηση θα γίνει και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Παλλήνης (Παλλήνης - 

Γέρακα – Ανθούσας).   

 

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στθν παροφςα προςαρτϊνται κατά ςειρά ιςχφοσ (Αναλυτικοί όροι είναι το ιςχυρότερο), και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

1. Οι Αναλυτικοί Προι τθσ Διακιρυξθσ 

2. Το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

3. Θ Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 

4. Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 
 
 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των 

#........................................................................................... ΕΥΩ#, (.................€) πλζον Φ.Ρ.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ που κα πραγματοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  Στο Συμβατικό  τίμθμα περιλαμβάνεται επίςθσ και κάκε ζξοδο ι 

επιβάρυνςθ υπζρ κάκε Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ φορζα (χαρτόςθμα, δαςμοί, ζξοδα μεταφοράσ, ζξοδα 

αποκικευςθσ, κ.λπ.), όλεσ οι κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, εκτόσ του ΦΡΑ. 

 Ο ΦΡΑ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Και όπωσ παρακάτω: 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 
    ΜΕΣΡΗ   ΜΟΝΑΔ ΕΤΡΩ 
        ΕΤΡΩ   





Παράρτθμα VI ςελ 72 

G:\ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ\04_11_2016_Μηχανολογικό\ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - ΔΡΓΑ 2018\1_ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 2018\35_ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΟΡΣΑΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ\ΩΣΑ\Νέος φάκελος\OLIKH KHMHDHS.docx 

      1 Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος ζε ζεη 
ηυν δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών
) 

825   

2 Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού 
Φυηιζμού επίζηηλος  θυηεινού 
ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ 
καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών
) 

825   

3 Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για 
ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ ηος 
Δήμος. 

ΤΕΜ 15   

4 Σοποθέηηζη διακοζμηηικήρ γιπλάνηαρ 
κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος ζε 
ανάλογο ύτορ να μην πποκαλεί 
εμπόδιο ζηην κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 15   

5 Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 
μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού δένδπυν 
κ.λπ. 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 

μέτρων) 

160   

6 Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 
volt  με ηάζη εξόδος 48 volt, ιζσύορ 48 
VA καηάλληλορ για ηα μικπολαμπάκια 
για ζύνδεζη ηοςλάσιζηον 8 ζέη 
μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν 
καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη ζε 
δένδπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 20   

7 Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED 
μονοκάναλορ διαμέηπος 13 mm  
καηαζκεςαζμένορ από ςτηλήρ 
ποιόηηηαρ PVC με 36 λαμπηήπερ ανά 
μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική 
σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

3000   

8 Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED 
με καλώδιο καοςηζούκ μήκοςρ  1,5μ  
ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και ηάπα 
θυη/να.  Για σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο 
με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 500   

9 Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F 
PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ ππάζινο ή 
μαύπο επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο 
για εξυηεπική σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

3000   

10 Διάθοπα αππόβλεπηα μικποϋλικά πος 
θα απαιηηθούν για ηην ηοποθέηηζη ηυν 
γιπλανηών κ.λπ. και δεν μποπούν να 
πποβλεθθούν εκ ηυν πποηέπυ.  

ΣΕΤ 1   

  ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΥΙΩΝ   2360   

  ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΑ ΜΗΚΟΤ   6000   

  ΤΝΟΛΟ ΕΣ    1   

   

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛ   

 

   
Φ.Π.Α  24%   

 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗ   
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 Ειδικζσ δαπάνεσ που είναι πικανόν να πραγματοποιιςει ο Ανάδοχοσ για λογαριαςμό τθσ Υπθρεςίασ, 

βαρφνουν τον ίδιο και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Συμβατικό τίμθμα (π.χ. δαπάνεσ ταξιδιϊν, παραμονισ και 

διατροφισ αλλοδαποφ προςωπικοφ ςτθν Ελλάδα, ειδικϊν τεχνιτϊν ι επιςτθμόνων από τθν Αλλοδαπι κ.λπ.). 

 Ο ανάδοχοσ κα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά ςτοιχεία (τιμολόγια, δελτία 

αποςτολισ κ.α.) ςτο όνομα του κυρίου του ζργου. 

 
 

Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Θ προμικεια χρθματοδοτείται εξ ολοκλιρου από ίδια ζςοδα του Διμου και κα βαρφνει τον ΚΑ 

15.6699.0011 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

Το οικονομικό αντικείμενο τθσ προμικειασ αναφζρεται ςτον επόμενο πίνακα: 
 

Το τελικό ποςό που κα πλθρωκεί ανεξαρτιτωσ τροποποιιςεων, προαιρζςεων κλπ, ςε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωςθ 

δε κα ξεπεράςει τισ 239.995,80 € χωρίσ ΦΡΑ. 
 
 

Άρθρο 5ο ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτικθκε τριμελισ Επιτροπι Ραραλαβισ και 

Ραρακολοφκθςθσ (εφεξισ Ε.Ρ.Ρ.) με τθν .................. απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 Ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν   αρχομζνθσ τθσ 

μζτρθςθσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 Ραρεκκλίςεισ από τον ςυνολικό χρόνο παράδοςθσ κα γίνονται ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ παροφςασ. 
 
 

Άρθρο 6ο ΡΑΑΔΟΣΘ/ΡΑΑΛΑΒΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Θ προμικεια κα παραδοκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ, 

κακϊσ και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εδαφίου «Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα 

αντικειμζνου» τθσ Τεχνικισ μελζτθσ. 

 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ 

(εφεξισ Ε.Ρ.Ρ.) με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 

221 του Ν. 4412/2016 και τα οριηόμενα ςτθ ΓΕΣΥ.   

 Θ ςφμβαςθ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ςταδιακά ςφμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Ραραδόςεων  

είκοςι (20) θμερϊν     και μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου φςτερα 

από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ και εφόςον ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ του Άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. 

 Οι τμθματικζσ παραδόςεισ είναι αποκλειςτικζσ και μποροφν να τροποποιθκοφν με ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ, εφόςον δεν υπερβαί-νουν τον κατ’ αρχιν ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Αν το υλικό παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου (όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν 

μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε), ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν. 4412/2016, 

επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει  θ 

ςφμβαςθ, και  εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι 

εάν λιξει ο παρατακείσ χρόνοσ χωρίσ να παραδοκεί το υλικό ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
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υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Ε.Ρ.Ρ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Άρκρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ  από τθν παράδοςθ  του υλικοφ  ενϊ κατά τθ  διαδικαςία 

παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ, και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 

επικυμεί, ο προμθκευτισ. Τα μζλθ τθσ Ε.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να λάβουν μζροσ ς' αυτιν, ςε περίπτωςθ δε 

διαφωνίασ διατυπϊνουν αυτιν επί του πρωτοκόλλου παραλαβισ και δεν δικαιοφνται να αρνθκοφν τθν 

υπογραφι του πρωτοκόλλου ι να διατυπϊςουν ιδιαιτζρωσ τθ διαφωνία τουσ. 

 Για τθν παραλαβι ι τθν απόρριψθ του υλικοφ ςυντάςςεται πρωτόκολλο από τθν Ε.Ρ.Ρ. το οποίο 

κοινοποι-είται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. 

 Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 

αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 

του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα 

υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 

δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 

του αναδόχου. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 

του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 

 Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 

Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 

από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και ο Ανάδοχοσ μπορεί να κυρθχκεί 

ζκπτωτοσ, με εφαρμογι των κυρϊςεων που προβλζπει ο νόμοσ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Αν το υλικό παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου όπωσ διαμορφϊκθκε με 

τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του 

Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

 Θ Ε.Ρ.Ρ. ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, 

ςε μακροςκοπικοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτό-κολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 

τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρκρο 221 §1- §6, §11). 

 Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 207 του Ν. 4412/2016.   

  

Το ζργο τθσ Ε.Ρ.Ρ. τελειϊνει με τθν ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν 

: 

(α) Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ 

ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο. 

(β) Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

(γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ΟΡΩΣ αυτό διαμορφϊκθκε μετά από πικανζσ τροποποιιςεισ, αφοφ 
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προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

(δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ 

εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ κατά τα προβλεπόμενα από τθν  ςφμβαςθ. 

 
 

Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

 Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρ. .............. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ ποςοφ .......... € 

του .................................. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν και 

φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται 

μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 Θ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται, εφόςον το επικυμεί ο Ανάδοχοσ, ςταδιακά, 10 θμζρεσ 

φςτερα από τθν παραλαβι του εκτελεςκζντοσ αντικειμζνου από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και 

Ραρακολοφκθςθσ. Θ αποδζςμευςθ γίνεται με αντικατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ με νζα μικρότερθσ αξίασ, θ 

οποία κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ αξίασ των υπολοίπων προσ εκτζλεςθ εργαςιϊν. 

 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ 

ΦΡΑ. 

 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

 Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των ςυνεργατϊν του. Σε κάκε περίπτωςθ, 

τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

 Θ εγγφθςθ καταπίπτει ολικά ι μερικά ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Εάν ο Ανάδοχοσ κυρθχκεί ΕΚΡΤΩΤΟΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν θ εργαςία δεν ολοκλθρωκεί εκπρόκεςμα κατά τισ διατάξεισ του Άρκρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά τθν 

παραλαβι του τμιματοσ τθσ εργαςίασ του βρεκεί ότι δεν πλθροφνται οι όροι τθσ ςυμφωνθμζνθσ ςφμβαςθσ και 

προκφψουν ζλεγχοι από δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ κατά τθν ζννοια του Άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 

 ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.    

 
 

Άρθρο 8ο Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

 Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 206 του Ν. 4412/2016 και του άρκρου 

4.5 των Αναλυτικϊν Πρων τθσ Διακιρυξθσ. 

 Εφόςον παρουςιαςτεί ανάγκθ από κάποια υπθρεςία του Διμου για τθν προμικεια υλικοφ, επιπλζον των 

ποςοτιτων από τισ περιγραφόμενεσ ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό, θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται 

κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 103 §1 περ. (α)), 

μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα ςτθν 

Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ ΕΑΔΘΣΥ και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου ωσ ακολοφκωσ: 

Χρόνοσ περαίωςθσ 

 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

(α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 
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(β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά  από  γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ρ.Ρ. είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνθ γνϊμθ 

του  Αναδόχου είτε  φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τθ  λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο ολοκλιρωςθσ 

τθσ  παράδοςθσ. 

Οικονομικό-Φυςικό Αντικείμενο  

 Το Οικονομικό και το Φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να αυξθκεί ι να μειωκεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 4.5 των Αναλυτικϊν Πρων τθσ Διακιρυξθσ, τα παραδείγματα του Ραραρτιματοσ Ι 

ΜΕΟΣ 2 και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Το αντικείμενο τθσ επιπλζον ι επί ζλατον ποςότθτασ, πρζπει να πλθροί ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

 Η αφξθςθ του Φυςικοφ Αντικειμζνου (ςφνολο ποςοτιτων) και Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει 
ςε ποςοςτό το 15% του αρχικοφ.(Ν. 4412/2016  Άρκρο 104 §1) 

 Η μείωςθ του Φυςικοφ Αντικειμζνου και Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει ςε ποςοςτό το 15% 
του αρχικοφ, ΧΩΡΙ ΣΗΝ ΤΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρκρο 104 §1) 

 Η αφξθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου δεν υπερβαίνει το ποςό που προκφπτει από τθν προςφερόμενθ 
ζκπτωςθ και ζτςι το ςυνολικό ποςό που κα λάβει ο Ανάδοχοσ για αυτιν τθν προμικεια, δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποςό των 239.995,80 € ι 193.545,00 € ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ (αναλόγωσ τμιματοσ). 

 

Σε καμία περίπτωςθ το τελικό ςυνολικό ποςό που κα πλθρωκεί για τθν ςφμβαςθ αυτι δε κα ξεπεράςει τισ 
239.995,80 € ι 193.545,00 € ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ (αναλόγωσ τμιματοσ), που είναι και θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία 
τθσ ςφμβαςθσ για το κάκε τμιμα (Ν. 4412/2016 Άρκρο 6). 

Τρόποσ άςκθςθσ :  

Με ςφνταξθ κατάλλθλου ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα-γνωμοδότθςθ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 201), ο οποίοσ κα περιζχει 

εδάφιο για τον ζλεγχό του ςυντεταγμζνο από τθν Επιτροπι Ραραλαβι και Ραρακολοφκθςθσ. 

Πλα αυτά κα διαβιβαςκοφν ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, το οποίο κα λάβει ςχετικι απόφαςθ περί ζγκριςθσ ι μθ.  

Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιςυναφκεί ςτο ΡΑΟΝ ςυμφωνθτικό ωσ παράρτθμα και κα τεκεί ςε ιςχφ αμζςωσ 

μετά τθν ζγκριςθ χωρίσ καμία άλλθ διαδικαςία, παρά μόνο εάν χρειάηεται τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ 

για τθν ενίςχυςθ του αντίςτοιχου ΚΑΕ. 

 
 

Άρθρο 9ο Ροινικζσ ριτρεσ 

 Αν τα είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 

ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

1. για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των ειδϊν που 

παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

2. για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

 Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν τα παραδοκζντα είδθ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ 

ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
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 Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

 Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 
 
 

Άρθρο 10ο Τρόποσ πλθρωμισ 

 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ανάδοχο, κα γίνεται ςταδιακά με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μζρουσ τθσ 

ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν  , μετά τθν ςφνταξθ και ζγκριςθ του Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ. 

 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 §5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά 

αναφζρονται : Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Ε.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και δφο 

αντίγραφά του, που να αναφζρουν τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο 

δεν φζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, Τα λοιπά ζγγραφα που 

κα ηθτθκοφν από τθν Ταμειακι Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ζγραφα για εξόφλθςθ των 

αναλογουςϊν κρατιςεων κακϊσ και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο ζγγραφα που ςυγκροτοφν το χρθματικό 

ζνταλμα. 

 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

 Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει- Άρκρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

 Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (Άρκρο 350 §3 Ν.4412/2016). 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

 Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% (επί του κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου πϊλθςθσ ,ΤΡ ι ΔΑ-ΤΡ-) για τθν προμικεια 

των υλικϊν 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

 Ο Φ.Ρ.Α. περιλαμβάνεται και βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Θ τιμολόγθςθ κα γίνεται ςε ΕΥΩ, και θ τιμι μονάδασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα ςυμπεριλαμβάνει τθν αξία του προϊόντοσ και 

κάκε ζξοδο που ζχει δαπανθκεί ςτο εξωτερικό και ςτθν Ελλάδα μζχρι τθσ παράδοςθσ, κακϊσ και κάκε τυχόν πρόςκετο 

φόρο, τζλοσ, δαςμό ι άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. 

 
 

Άρθρο 11ο Υποχρεϊςεισ Εργοδότθ 

 Ο Διμοσ υποχρεοφται να διευκολφνει το ζργου του Αναδόχου, προκειμζνου να υλοποιθκεί με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να παρζχει ςτον 

Ανάδοχο κάκε ςτοιχείο που είναι απαραίτθτο   χάρτεσ με αποτυπωμζνα τα ςθμεία καταςκευισ των 

υφιςτάμενων πινακίδων ςιμανςθσ  που θ τοποκζτθςθ τουσ είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου κλπ. 
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 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ του Διμου, για τθν ςωςτι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει 

να ςυντονίηονται με ευκφνθ τθσ Ε.Ρ.Ρ. και του Επόπτθ που ζχει κακοριςκεί για το ςκοπό αυτό. 

 Στα κακικοντα τθσ Ε.Ρ.Ρ. και του Επόπτθ περιλαμβάνεται ο ςυντονιςμόσ όλων των ςταδίων εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ιτοι τθν αρχικι οργάνωςθ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ και ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

τθν μερικι εκταμίευςθ των πλθρωμϊν ΜΕΧΙ και τθν ΟΙΣΤΙΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ και τθν ΟΛΙΚΘ εξόφλθςθ των 

εργαςιϊν που ζχουν παραλθφκεί. 

 Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ εφόςον πιςτοποιείται θ εργαςία από τθν Ε.Ρ.Ρ., να καταβάλλει ςτον 

Ανάδοχο τθν αντίςτοιχθ αμοιβι.  
 
 

Άρθρο 12ο Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία υποχρεϊςεισ 

του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα, με  τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και  τισ  

προχποκζςεισ τουσ, τθν προςφορά του, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν 

θκϊν, κακ’  όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ. 

 Εντολζσ λαμβάνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, από αυτι που περιλαμβάνεται ςτθν οικονομικι του 

προςφορά να παρζχει προςωπικό για τθ πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

 Ο Ανάδοχοσ  φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για όποιο ατφχθμα ςυμβεί είτε ςτο προςωπικό του, είτε ςε 

διερχόμενουσ πολίτεσ και οφείλει να τθρεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ. 

 Εάν θ ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ των παραπάνω υπθρεςιϊν από υπαιτιότθτα ι παράβαςθ 

ουςιωδϊν υποχρεϊςεων, εξαιρουμζνθσ τθσ αποδεδειγμζνθσ περίπτωςθσ ανωτζρασ βίασ, ο πρϊτοσ των 

ςυμβαλλομζνων δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ολόκλθρθ ι εν μζρει, αηθμίωσ για τον ίδιο και 

επιφυλαςςόμενοσ να εφαρμόςει τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Εάν υπάρχει αδικαιολόγθτοσ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, μπορεί να επιβλθκεί ςε βάροσ του 

αναδόχου ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
 

Άρθρο 13ο Λφςθ/Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

 Θ Υπθρεςία δικαιοφται να καταγγείλει τθ ΜΟΝΟΜΕΩΣ τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

1. Πταν θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ §4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2. Πταν ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτα Άρκρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 

από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Εάν θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΥΝΘΘΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Πταν ο Ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει τθν προμικεια  ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ 

Σφμβαςθ παρά τισ προσ τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

5. Πταν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει τμιμα τθσ ι εργαςίεσ, υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

6. Πταν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
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7. Πταν εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του. 

 Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελία. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ 

ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 

προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν 

πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Υπθρεςία γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι 

κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, Άρκρο 203.  
 
 

Άρθρο 14ο Ανωτζρα βία 

 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, είτε αυτι ςυνίςταται ςε 

εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δθλαδι ζξω από τθ ςφαίρα επιρροισ του ανκρϊπου), είτε ςυνίςταται ςε απρόβλεπτα 

γεγονότα εντόσ τθσ ςφαίρασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ του.(υποκειμενικι κεωρία) 

 Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ  που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει  να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που 

ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του 

Αναδόχου διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
 

Άρθρο 15ο Επικοινωνία μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 Πλεσ οι μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου ςυνεννοιςεισ, είτε αφοροφν ςτθν παροχι ι αίτθςθ 

οδθγιϊν ι προβολι διαφωνιϊν είτε κάκε άλλθ ενζργεια ι διλωςθ γίνονται οπωςδιποτε με ζγγραφο και κα 

απαντϊνται μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

  

 Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν δικαιοφται κανζνα από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί με οποιονδιποτε τρόπο, κακορίηονται ωσ ςτοιχεία επικοινωνίασ τα 

αναγραφόμενα ςτον επόμενο πίνακα: 
 

 

 

Άρθρο 16ο ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 Για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που μπορεί να προκφψουν ανάμεςα ςτα δφο μζρθ αρμόδια είναι τα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ  

Ταχ. Διεφκυνςθ : Ικάκθσ 12 Ταχ. Διεφκυνςθ : ΧΧ 

Ταχ. Κϊδικασ : 15344 ΓΕΑΚΑΣ Ταχ. Κϊδικασ : ΧΧ 

Αρμόδιοσ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ Αρμόδιοσ : ΧΧ 

Τθλζφωνο : 210 6604600 – 210 6662150 Τθλζφωνο : ΧΧ 

e-mail : v.papaioannou@156.syzefxis.gov e-mail  : ΧΧ 





Παράρτθμα VI ςελ 80 

G:\ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ\04_11_2016_Μηχανολογικό\ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - ΔΡΓΑ 2018\1_ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 2018\35_ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΟΡΣΑΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ\ΩΣΑ\Νέος φάκελος\OLIKH KHMHDHS.docx 

ελλθνικά δικαςτιρια τθσ ζδρασ του Εργοδότθ κακϊσ και τα Ευρωπαϊκά. 

 Τόςο ο Διμοσ όςο και ο ανάδοχοσ μποροφν να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ λόγω μθ τιρθςθσ των όρων τθσ 

παροφςασ, αν από τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά του υπαίτιου μζρουσ ςυνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ι 

απροκυμία ςυμμόρφωςθσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ που κακιςτοφν δυςχερι ι επιςφαλι τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Τα ανωτζρω ςυμφωνοφν, ςυναποδζχονται και ςυνομολογοφν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

προσ απόδειξθ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ αναγνϊςκθκε και από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενοσ υπογράφθκε ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δφο (2) παρζμειναν ςτο 

Διμο και δφο (2) ζλαβε ο Ανάδοχοσ. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

Ακανάςιοσ Ηοφτςοσ 

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

 Ακανάςιοσ Ηοφτςοσ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Για το Διμο Ραλλινθσ  Για τoν Ανάδοχο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 35/2018 
 

 

Κ.Α 15.6699.0011 

 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

«Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» 

 
 

 

ΤΝΟΛΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ 193.545,00 

Φ.Π.Α  24%   46.450,80 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  239.995,80 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ      ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΗ 
Πη. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ      ΛΙΟΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
                                     Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2018 

 

 

 

                             
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 35/2018 

              ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

           ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ         

          ΣΕΥΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 
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«Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  EΚΘΕΗ 
 
 

       Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ  «Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού». 

 πγθεθξηκέλα επίζηεια  δηαθνζκεηηθά (γηξιάληεο)  γηα θνιώλεο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ- πιαηεηώλ, 

δηαθνζκεηηθέο γηξιάληεο εηζόδσλ νδώλ , δηαθνζκεηηθώλ θσηνζσιήλσλ, εύθακπηνο θσηνζσιήλαο  θαη 

δηάθνξα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.      

ηελ πξνκήζεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη, νη ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαθνζκεηηθώλ  ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 

ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη θαη ζηηο ηξεηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο (Παιιήλεο - Γέξαθα – 

Αλζνύζαο).   

Σα πιηθά  ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδνληαη θαη ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά 

ειάρηζην, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο κειέηεο.        

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 72.996,69 € κ Φ.Π.Α. 24% θαη 

όπσο παξαθάησ: 

  

ΤΝΟΛΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ  193.545,00 

Φ.Π.Α  24%                                              46.450,80 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                            239.995,80 

 

Η απαιηούμενη πίζηυζη θα βαπύνει ηην εγκεκπιμένη πίζηυζη με Κ.Α. 15.6699.0011 ηος πποϋπολογιζμού 

ηος οικονομικού έηοςρ 2018 Δήμος Παλλήνηρ με ηίηλο «Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» και θα 

πποέλθει από έζοδα ηου Δήμου. 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝ ΜΕΣ ΣΕΜ  ΤΝΟΛΟ CPV 

1 

Φσηεηλφ ζψκα δηαθνζκεηηθφ 
θαηαζθεπαζκέλν απφ κνλνθάιν 
εχθακπην θσηνζσιήλα LED πάλσ 
ζε ζθειεηφ αινπκηλίνπ  

ηεμ 840 151.020,00 € 39298900-6 

2 
Δηαθνζκεηηθφο ιείνο εχθακπηνο 
θσηνζσιήλαο LED κνλνθάλαινο 
δηακέηξνπ 13 mm   

μέηπα 3000 8.850,00 € 39298900-6 

3 
Παξνρή ζχλδεζεο θσηνζσιήλα 
LED κε θαιψδην θανπηζνχθ κήθνπο  
1,5κ   

ηεμ 500 1.950,00 € 39298900-6 

4 

Δηαθνζκεηηθά κηθξνιακπάθηα LED 
ζε κήθνο 10 κέηξσλ (ςείξεο) θ 
κεηαζρεκαηηζηέο γηα ηα 
κηθξνιακπάθηα 

ηεμ 180 5.200,00 € 39298900-6 

5 

Δηάθνξα απξφβιεπηα κηθξνυιηθά 
πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ 
γηξιάλησλ θ.ιπ. 

ΕΣ 1  2.525,00 € 44190000-8 

6 
Δηαθνζκεηηθφ θαιψδην εχθακπην 
NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² 
ρξψκαηνο πξάζηλν ή καχξν  

μέηπα 3.000  2.100,00 € 31224400-6 

7 
Εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο 
δηαθνζκεηηθψλ ζσκάησλ  

ηεμ 840 21.900,00 € 45451000-3 

  

 

 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε ηηο δηαηάμεηο : 
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 Του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Αϋ 171/2017), «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, ........», 

 Του άρκρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Αϋ 24/2017), «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ, 

ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

 Του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/2016), «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ 

διατάξεισ.»  

 Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Αϋ 227/2016), «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 

εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Σσλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρύνπλ ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016, 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Aϋ 107/2014) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Aϋ 74/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ 120/2013), «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Άρκρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/2013) και ιςχφει ςιμερα, όςον 
αφορά το Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ ΔΕΝ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Αϋ 52/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ 18/2013), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/2012, κφρωςθ τθσ 

Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων ...» και ειδικότερα των Άρκρων 19 
και 48 (Άρκρο 4 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου) αυτοφ, 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκ-τρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112/2010), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/2016 και ιςχφει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει μετά τθν 
εφαρ-μογι του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, 

 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ 263/2008), «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Αϋ 68/2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

το-πικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Αϋ 131/2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Αϋ 119/2001), «Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 182 για τθν απαγόρευςθ των 

χειρό-τερων μορφϊν εργαςίασ των παιδιϊν και τθν άμεςθ δράςθ με ςκοπό τθν εξάλειψι τουσ.», 

 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248/2000), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Αϋ 25/1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Αϋ 63/1988), «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-Κφρωςθ τθσ 135 

διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ.», 

 Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Aϋ 145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

 Του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 Του ΡΔ 150/2001 (ΦΕΚ Aϋ 125/2001), «Ρροςαρμογι ςτθν οδθγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», 

 Τθσ ΚΥΑ Ρ1 2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ 3400/2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 
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 Τθσ Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Βϋ 1924/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 Των ςε εκτζλεςθ των  ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν 
τθσ ΕΑΔΘΣΥ, των αποφάςεων τθσ ολομζλειασ του Ελ.Συν., των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

Πποζθοπέρ και είδη γίνονηαι δεκηέρ  ζηο ζύνολο ηηρ μελέηηρ ηος πποϋπολογιζμού.  

 
  
 

Γέρακας  26/06/2018 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΗ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 26/06/2018 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΛΙΟΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 35/2018 

              ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

           ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ         

          ΣΕΥΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 

        
                                                                                      

«Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 
    ΜΕΣΡΗ   ΜΟΝΑΔ ΕΤΡΩ 

        ΕΤΡΩ   

      1 Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος ζε ζεη ηυν 
δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 

825 170,00 € 140.250,00 € 

2 Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού 
Φυηιζμού επίζηηλος  θυηεινού 
ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ 
καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 

825 25,00 € 20.625,00 € 

3 Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για 
ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ ηος 
Δήμος. 

ΤΕΜ 15 718,00 € 10.770,00 € 

4 Σοποθέηηζη διακοζμηηικήρ γιπλάνηαρ 
κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος ζε ανάλογο 
ύτορ να μην πποκαλεί εμπόδιο ζηην 
κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 15 85,00 € 1.275,00 € 

5 Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 
μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού δένδπυν 
κ.λπ. 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 
μέτρων) 

160 30,00 € 4.800,00 € 

6 Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 volt  
με ηάζη εξόδος 48 volt, ιζσύορ 48 VA 
καηάλληλορ για ηα μικπολαμπάκια για 
ζύνδεζη ηοςλάσιζηον 8 ζέη 
μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν 
καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη ζε 
δένδπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 20 20,00 € 400,00 € 

7 Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED 
μονοκάναλορ διαμέηπος 13 mm  
καηαζκεςαζμένορ από ςτηλήρ 
ποιόηηηαρ PVC με 36 λαμπηήπερ ανά 
μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

3000 2,95 € 8.850,00 € 
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8 Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED 
με καλώδιο καοςηζούκ μήκοςρ  1,5μ  
ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και ηάπα 
θυη/να.  Για σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο 
με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 500 3,90 € 1.950,00 € 

9 Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F 
PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ ππάζινο ή 
μαύπο επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο 
για εξυηεπική σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

3000 0,70 € 2.100,00 € 

10 Διάθοπα αππόβλεπηα μικποϋλικά πος 
θα απαιηηθούν για ηην ηοποθέηηζη ηυν 
γιπλανηών κ.λπ. και δεν μποπούν να 
πποβλεθθούν εκ ηυν πποηέπυ.  

ΣΕΤ 1 2.525,00 € 2.525,00 € 

  ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΥΙΩΝ   2360     

  ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΑ ΜΗΚΟΤ   6000     
  ΤΝΟΛΟ ΕΣ    1     

   

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛ   193.545,00 

   
Φ.Π.Α  24%   46.450,80 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗ   239.995,80 

 

  

 

Πποζθοπέρ και είδη γίνονηαι δεκηέρ  ζηο ζύνολο ηηρ μελέηηρ ηος πποϋπολογιζμού.  

 
  
 

Γέρακας  26/06/2018 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΗ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 26/06/2018 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΛΙΟΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

                     
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 35/2018 

              ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

           ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ         

          ΣΕΥΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 

        
                                                                                      

«Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

  
 
 

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ππομήθειαρ 
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            Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ  «Ππομήθεια εοπηαζηικού θωηιζμού». 
 πγθεθξηκέλα επίζηεια  δηαθνζκεηηθά (γηξιάληεο)  γηα θνιψλεο Δεκνηηθνχ Φσηηζκνχ- 
πιαηεηψλ, δηαθνζκεηηθέο γηξιάληεο εηζφδσλ νδψλ , δηαθνζκεηηθψλ θσηνζσιήλσλ, εχθακπηνο 
θσηνζσιήλαο  θαη δηάθνξα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.      
ηελ πξνκήζεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη, νη ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαθνζκεηηθψλ  ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ. 
 
 
  

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 
Ο δηαγσληζκφο θαη ε πξνκήζεηα ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

2. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Δήμων και Κοινοηήηων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

θαζψο θαη κε απηέο ηεο Δηαθήξπμεο άιια θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο, θαηά ηελ εκέξα 
αλαθνίλσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηάμεηο, θαη νη νπνίεο δελ κλεκνλεχνληαη εδψ.  

 
Ο Δήκνο Παιιήλεο επηζπκεί, ΕΠΘ ΠΟΘΝΗ ΑΠΟΚΛΕΘΜΟΤ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ 
θάιπςε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλά πεξηγξαθφκελε θαηεγνξία φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, γηα ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ ενξηαζηηθψλ 
(επηκέξνπο πιηθψλ αλά αξηζκφ ηηκνινγίνπ) ηα εμήο πξνθεηκέλνπ λα ιεηθζεί ππ΄ φςηλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ :  

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο – 

δνθηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ αλά πιηθφ (αξ. ηηκνινγίνπ). 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηάζηνπ θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο – δνθηκήο ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη φηη δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ.  

 Τπεχζπλε Δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ησλ ενξηαζηηθψλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη φηη έρνπλ 

δνθηκαζηεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ηεζη δνθηκήο θαη ζε πνζνζηφ 100%. 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ πποηύπων διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ 

ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 για όζο διάζηημα είναι ζε ιζσύ) ησλ 

θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ, γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε αλά θαηεγνξία, πνπ λα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 

ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Γίλνληαη δεθηά ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ 

νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε (Π.Δ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007). 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε ηα 

πξφηππα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρακειή ηάζε  

 EN 60598-1:2015(IEC 60598-1:2014) 

 EN 60598-2-20:2015 (IEC 60598-2-20:2014) 

 EN 60598-2-21:2015 (IEC 60598-2-21:2014) 

               απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο     
               θαη φρη κφλν έλα δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή     
               ζχκθσλα κε ηε λέα ETEΠ (εγθχθιηνο 22/24-1-2014/ΔΘΠΑΔ/νηθ658) 
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 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα αζθαιείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC 

 

 (EN 55015:2013+A1:2015, (CISPR 15:2013+IS1:2013+IS2:2013+A1:2015) 

 ΕΝ 61547:2009 (IEC 61547:2009) 

 EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013) 

 EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014) 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο: 

 ε πιινγηθφ χζηεκα Δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

 ε πιινγηθφ χζηεκα Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο , φπσο νξίδεηαη ζην Ν2939/01 φπσο ηζρχεη, ζηνπο Ν3854/10, Ν.4042/12, ΚΤΑ 
23615/51/ΕΕ.103/2014 πεξί Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 
Οη ζπκκεηέρνληεο παξαγσγνί ππνβάιινπλ βεβαηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηθηά ηνπο επηρείξεζε ελψ νη 
κεηαπσιεηέο-έκπνξνη  θαηαζέηνπλ ηηο βεβαηψζεηο ησλ πξνκεζεπηξηψλ εηαηξεηψλ.             

 

 

ΗΜΕΙΩΗ 1 

Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηνο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 για όζο διάζηημα 
είναι ζε ιζσύ) πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο δειψζεθαλ 
απφ ην ζπκκεηέρνληα (Τπεχζπλε Δήισζε). 

 

ΗΜΕΙΩΗ 2 

Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηνο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 για όζο διάζηημα 
είναι ζε ιζσύ) πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη γηα θαηαζθεπαζηέο ησλ νπνίσλ ηα 
πξντφληα είλαη φκνηα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη αλά θαηεγνξία. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ ,γηα φια ηα πξνζθεξφκελα 

είδε αλά πιηθφ (αξηζκφ ηηκνινγίνπ), πνπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκφο. 

 

Όλα ηα δικαιολογηηικά, έγγπαθα, πιζηοποιηηικά και λοιπά κείμενα ηος θακέλος θα ππέπει να 
είναι ςποσπεωηικά ζηην Ελληνική γλώζζα, ππωηόηςπα ή νόμιμα επικςπωμένα ανηίγπαθα και ζε 
ιζσύ. Δικαιολογηηικά πος έσοςν εκδοθεί ζε ξένη γλώζζα θα ςποβληθούν ξενόγλωζζα ζε 
ππωηόηςπο ή νόμιμα επικςπωμένα ανηίγπαθα και νομίμωρ μεηαθπαζμένα ζηην Ελληνική. 
Εξαίπεζη αποηελούν ηα ηεσνικά θςλλάδια πος μποπούν να καηαηεθούν και ωρ απλά 
θωηοανηίγπαθα ζηην Ελληνική και αγγλική γλώζζα.  

 

Ο Δήκνο Παιιήλεο επηζπκεί, ΕΠΘ ΠΟΘΝΗ ΑΠΟΚΛΕΘΜΟΤ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ θάιπςε φισλ 

ησλ παξαθάησ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλά πεξηγξαθφκελε θαηεγνξία φπσο απηά πεξηγξάθνληαη: 
 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   
 

Σα ειδικά σαπακηηπιζηικά και ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ θα ικανοποιούν πλήπωρ ή θα 
ςπεπκαλύπηοςν ηοςρ παπακάηω  ενδεικηικούρ ηύποςρ πος αναθέπονηαι: 
 
ην παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη βνεζεηηθνί ελδεηθηηθνί ηχπνη πνπ θαιχπηνπλ ηηο δεηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο θαη δελ απνηεινχλ απαίηεζε παξά κφλν σο πξνο ηηο ειάρηζηεο δεηνχκελεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα δεηνχκελα δείγκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ πξηλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο κέξεο 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα αμηνιφγεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ θαζψο 
επίζεο απαίηεζε απνηειεί ε ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 
ππεξεζία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη απηά. 
Σα δείγκαηα ζα απνηειέζνπλ θαη ηελ βαζηθή αμηνιφγεζε (δεθηά ή φρη) γηα ηελ ζπλέρηζε ζην δηαγσληζκφ. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε φιε δηαδηθαζία (απνζηνιή – ηνπνζέηεζε-απνμήισζε)  γίλεηαη κε επζχλε θαη 
έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 
(Όπνπ αλαθέξεηαη πεξίπνπ ε απφθιηζε είλαη  ±2%).  
 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. 
ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΚΟΜΙΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ     ΜΕΣΡΗ   

            

  
    

  

1 Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος ζε ζεη ηυν 
δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού. 

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 
1 ΝΑΙ  

Επί πνηλήο 
απνθιεηζκνχ 

2 Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού 
Φυηιζμού επίζηηλος  θυηεινού 
ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο ανηικπιζηά ζε 
κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ 
καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία).  

ΤΕΜ.       
(σετ 2 

γιρλαντών) 
1 ΝΑΙ  

Επί πνηλήο 
απνθιεηζκνχ 

3 Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα 
(διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από 
μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα LED 
πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για 
ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ ηος 
Δήμος. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

4 Σοποθέηηζη διακοζμηηικήρ γιπλάνηαρ 
κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος ζε ανάλογο 
ύτορ να μην πποκαλεί εμπόδιο ζηην 
κςκλοθοπία. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

5 Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 
μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για 
εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού δένδπυν 
κ.λπ. 

ΤΕΜ.       
(σετ 10 
μέτρων) 

1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

6 Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 volt  
με ηάζη εξόδος 48 volt, ιζσύορ 48 VA 
καηάλληλορ για ηα μικπολαμπάκια για 
ζύνδεζη ηοςλάσιζηον 8 ζέη 
μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν 
καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη ζε 
δένδπα κ.λπ. 

ΤΕΜ 1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

7 Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED 
μονοκάναλορ διαμέηπος 13 mm  
καηαζκεςαζμένορ από ςτηλήρ 
ποιόηηηαρ PVC με 36 λαμπηήπερ ανά 
μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη.  

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

10 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

8 Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED 
με καλώδιο καοςηζούκ μήκοςρ  1,5μ  
ζςμπεπιλαμβανομένος κόλλα και ηάπα 
θυη/να.  Για σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο 
με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

ΤΕΜ 2 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

9 Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F 
PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ ππάζινο ή 
μαύπο επιλογήρ ηος Δήμος καηάλληλο 
για εξυηεπική σπήζη. 

ΜΕΤΡΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 

1 ΝΑΙ  
Επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ 

  ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΥΙΩΝ   8     

  ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΑ ΜΗΚΟΤ   11     
  ΤΝΟΛΟ ΕΣ          
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ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  7   

 

Επιζηήλιο θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από μονοκάλο εύκαμπηο θυηοζυλήνα 

LED πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος ζε ζεη ηυν δύο για ηοποθέηηζη ανηικπιζηά ζε κολώνα 

Δημοηικού Φυηιζμού. 

 
Φσηεηλφ ζψκα (ΕΠΘΣΗΛΘΟ ΔΘΑΚΟΜΗΣΘΚΟ) απνηεινχκελν απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
πεξίπνπ 15x10x1,5mm θαη έλα κέξνο απφ 10x10x1,5mm,  ζηεξεά  ζπγθνιιεκέλνπ κε θαιαίζζεηεο 
ελψζεηο  πάλσ ζηνλ νπνίν δέλεηαη  δηπιφο κνλνθάλαινο εχθακπηνο θσηνζσιήλαο LED   κε 36 LED αλά 
κέηξν,  ιεπθνχ ζεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ,  δηακέηξνπ 13mm. Η θαηαλνκή θσηφο ζα είλαη ηζνκεξήο κε 
θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 220-240V, κε 100.000 σξψλ ζπλερνχο 
ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65 πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
Σάζε ιεηηνπξγίαο απεπζείαο ζηα 230V, ν δείθηεο  ζηεγαλφηεηαο λα είλαη IP65  θαη κε θαιψδην παξνρήο 
απφ θανπηζνχθ  κήθνπο 1,5 κέηξσλ.  
Οη δηαζηάζεηο ηνπ  ζα είλαη νη αθφινπζεο πεξίπνπ χςνο 2,10m, πιάηνο 1,00m.  
H  φιε θαηαζθεπή  δελ ζα  μεπεξλά ηα 90W. 
ε θάζε επίζηειν ζα πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξα εηδηθέο βάζεηο ζηήξημεο επηζηειίνπ ζε ηζηφ ή ηνίρν 
απνηεινχκελν απφ δχν ηκήκαηα ε θάζε κηα : (α) ην ηκήκα ζηήξημεο απφ πνιπακίδην εκηθπθιηθήο 
δηαηνκήο κε θαηάιιειε εγθνπή ζην εκπξφζζην κέξνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηζηειίνπ θαη ηέζζεξηο 
γαιβαληδέ θνριίεο θαη (β) ην ηκήκα ζπγθξάηεζεο ηνπ επηζηειίνπ απφ πνιπακίδην, ην νπνίν ζα θέξεη 
ηέζζεξηο νπέο θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζην ηκήκα ζηήξημεο κε ηέζζεξα κπνπιφληα. 
Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) ηνπ 
επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 
Σα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη εμνινθιήξνπ απφ  αινπκίλην, έλα κέξνο 15x10x1,5 mm θαη 
ην ππφινηπν κέξνο  10x10x1,5mm. 
Σα δεηηθά, ηα νπνία ζα δέλνπλ ην θνξδφλη κε ηα κηθξνιακπάθηα θαη  ηνλ θση/λα πάλσ ζηελ θαηαζθεπή , 
ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, γηα κέγηζηε αζθάιεηα θαη αληνρή. 
Η θαηαζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, κε ηελ ηνπνζέηεζε, γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα αθήο ηνπ ενξηαζηηθνχ δηαθφζκνπ  (απφ 1/12 έσο 10/1) θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ε 
απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληφο 24ψξνπ.  
Η επηινγή ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ην δεηνχκελν 
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζην ζεκείν ηεο πφιεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηάθνζκνο 
Η ξεπκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Ελδεηθηηθφ ζθίηζν ην νπνίν ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.   
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Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ επηζηήιησλ δηαθνζκεηηθψλ  επί ζηχινπ θαη αιινχ, ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο απφ Ε.Ε. θαη ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 
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Σοποθέηηζη επί κολώναρ Δημοηικού Φυηιζμού επίζηηλος  θυηεινού ζώμαηορ ζε ζεη ηυν δύο 

ανηικπιζηά ζε κολώνα Δημοηικού Φυηιζμού  ζε ύτορ καηάλληλο (Παπάδοζη ζε πλήπη 

λειηοςπγία). 
Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) ηνπ 
επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 
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Διακοζμηηική γιπλάνηα  θυηεινό ζώμα (διακοζμηηικό) καηαζκεςαζμένο από μονοκάλο εύκαμπηο 

θυηοζυλήνα LED πάνυ ζε ζκελεηό αλοςμινίος για ηοποθέηηζη κάθεηα ζε δπόμοςρ ηος Δήμος. 

 
Φσηεηλφ ζψκα (ΔΘΑΚΟΜΗΣΘΚΗ ΓΘΡΛΑΝΣΑ) απνηεινχκελν απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ ζηεξεά 
ζπγθνιιεκέλνπ κε θαιαίζζεηεο ελψζεηο  πάλσ ζηνλ νπνίν δέλεηαη  δηπιφο κνλνθάλαινο εχθακπηνο 
θσηνζσιήλαο LED   κε 36 LED αλά κέηξν,  ιεπθνχ ζεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ,  δηακέηξνπ 13mm. Η 
θαηαλνκή θσηφο ζα είλαη ηζνκεξήο κε θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα. Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 
220-240V, κε 100.000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65 πξνθεηκέλνπ γηα 
ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
Σάζε ιεηηνπξγίαο απεπζείαο ζηα 230V, ν δείθηεο  ζηεγαλφηεηαο λα είλαη IP65  θαη κε θαιψδην παξνρήο 
απφ θανπηζνχθ  κήθνπο 1,5 κέηξσλ.  
Οη δηαζηάζεηο ηνπ  ζα είλαη νη αθφινπζεο κήθνπο 5,50m -6,50m, χςνπο 1,25m.  
 φιε θαηαζθεπή  δελ ζα  μεπεξλά ηα 330W. 
Σα κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη εμνινθιήξνπ απφ  αινπκίλην, έλα κέξνο 20x20x1,5mm θαη 
10x10x1.5mm θαη ην ππφινηπν κέξνο ιάκα αινπκηλίνπ 10x4mm. 
Σα δεηηθά, ηα νπνία ζα δέλνπλ ην θνξδφλη κε ηα κηθξνιακπάθηα θαη  ηνλ θση/λα πάλσ ζηελ θαηαζθεπή , 
ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, γηα κέγηζηε αζθάιεηα θαη αληνρή. 
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ε θάζε γηξιάληα πεξηιακβάλνληαη ηα αμεζνπάξ ζηεξέσζεο [ζπξκαηφζρνηλν κε πιαζηηθή επέλδπζε  
γαιβαληδέ  Φ5mm (7mm καδί κε ηε κφλσζε) θαη 4 ηεκ. λαπηηθνχο ζθηθηήξεο ] 
Η θαηαζθεπή ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, κε ηελ ηνπνζέηεζε, γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα αθήο ηνπ ενξηαζηηθνχ δηαθφζκνπ  (απφ 1/12 έσο 10/1) θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ε 
απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη εληφο 24ψξνπ.  
Η επηινγή ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε ην δεηνχκελν 
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζην ζεκείν ηεο πφιεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηάθνζκνο 
Η ξεπκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Ενδεικηικό ζκίηζο ηο οποίο ηυν παπαπάνυ ηεσνικών πποδιαγπαθών.   
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Σοποθέηηζη διακοζμηηικήρ γιπλάνηαρ κάθεηα ζε δπόμο ηος Δήμος ζε ανάλογο ύτορ να μην 

πποκαλεί εμπόδιο ζηην κςκλοθοπία. 
 
Ο ηξφπνο ζηήξημεο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηεξέσζε (ζηήξημε) ηνπ 
επηζηήιηνπ ζε νπνηνζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αλ επηθξαηνχλ (ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο. 
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Μικπολαμπάκια LED ζε μήκορ 10 μέηπυν (τείπερ) καηάλληλα για εξυηεπική σπήζη ζηολιζμού 

δένδπυν κ.λπ. 
Μηθξνιακπάθηα LED 10m, εηδηθήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ησλ 96 
ιακπηήξσλ 7mm κε πιαζηηθφ θαπάθη πάλσ ζε θάζε ιακπηήξα γηα πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα θαη κε 
ζεξκνζπζηειιφκελν θηικ ζηε βάζε ηνπο γηα δηαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο. Οη κηθξνιακπηήξεο 
LED ζα βξίζθνληαη ζε θαιψδην θανπηζνχθ H03RN-F 0.50mm2 κε δηπιή εμσηεξηθή πξνζηαζία, πςειήο 
αζθάιεηαο, γηα κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή ζηα ηξαβήγκαηα θαη ζε ηαιαληψζεηο.  
Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 48V, κε 100000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη  δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65 
πξνθεηκέλνπ γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
Καηαλάισζεs: 4,55W. Υξσκαηηζκφο ιακπηήξσλ: ιεπθφ  ςπρξφ ή ζεξκφ. Υξσκαηηζκφο θαισδίνπ: 
πξάζηλνο 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία ηνπ Δήκνπ.  
 

 

ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  12   

Μεηαζσημαηιζηήρ ηποθοδοζίαρ 220 volt  με ηάζη εξόδος 48 volt, ιζσύορ 48 VA καηάλληλορ για ηα 

μικπολαμπάκια για ζύνδεζη ηοςλάσιζηον 8 ζέη μικπολαμπάκια ηυν 10 μέηπυν καηάλληλορ για 

εξυηεπική σπήζη ζε δένδπα κ.λπ. 
 
Μεηαζρεκαηηζηήο ηξνθνδνζίαο 220 volt  κε ηάζε εμφδνπ 48 volt, ηζρχνο 48 VA θαηάιιεινο γηα ηα 
κηθξνιακπάθηα γηα ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ 8 ζέη κηθξνιακπάθηα ησλ 10 κέηξσλ / 96LED 48V.  
Δείθηεο ζηεγαλφηεηαο  ΘP67, εμσηεξηθνχ ρψξνπ.  
Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη παξνρή γηα ην ξεχκα ηνπιάρηζηνλ 1,5κ  ηχπνπ H05RN-F  2X1,00mm2. 
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ΑΡΘΡΟ (ΑΣ)  7   

Λείορ εύκαμπηορ θυηοζυλήναρ LED μονοκάναλορ διαμέηπος 13 mm  καηαζκεςαζμένορ από 

ςτηλήρ ποιόηηηαρ PVC με 36 λαμπηήπερ ανά μέηπο καηάλληλορ για εξυηεπική σπήζη. 

 
Λείνο εχθακπηνο θσηνζσιήλαο LED κνλνθάλαινο δηακέηξνπ 13 mm  θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο 
πνηφηεηαο PVC κε 36 ιακπηήξεο αλά κέηξν θαη κε δηάξθεηα δσήο 100.000 σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. 
Ο θσηνζσιήλαο ζα δηαζέηεη ηζνκεξή θαηαλνκή θσηφο, θαζαξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα, δε ζα ζπάεη θαη δε 
ζα μεβάθεη. Θεξκνχ ή ςπρξνχ θσηηζκνχ. 
Σάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V, κε θαιψδην παξνρήο  κήθνπο  1,5κ  ηχπνπ θανπηζνχθ H05RN-F 2x1,00mm . 
Γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP65. Μέγηζηε θαηαλάισζε  4,6W/m   
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Παποσή ζύνδεζηρ θυηοζυλήνα LED με καλώδιο καοςηζούκ μήκοςρ  1,5μ  ζςμπεπιλαμβανομένος 

κόλλα και ηάπα θυη/να.  Για σπήζη ζε εξυηεπικό σώπο με δείκηη ζηεγανόηηηαρ IP65. 

 
Παξνρή ζχλδεζεο θσηνζσιήλα LED κε θαιψδην θανπηζνχθ κήθνπο  1,5κ  ηχπνπ H05RN-F 2x1,00mm 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφιια θαη ηάπα θση/λα.  Γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο 
IP65. 
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Καλώδιο εύκαμπηο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² σπώμαηορ ππάζινο ή μαύπο επιλογήρ ηος 

Δήμος καηάλληλο για εξυηεπική σπήζη.  

 

Πποζθοπέρ και είδη γίνονηαι δεκηέρ  ζηο ζύνολο ηηρ μελέηηρ ηος πποϋπολογιζμού 

και ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών. 
 
 
 

Γέρακας  26/06/2018 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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              ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

           ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ         

          ΣΕΥΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 

        
                                                                                      

«Ππομήθεια εοπηαζηικού θυηιζμού» 
 

 

Ειδική υγγραθή Τποχρεώζεων 
 

  

Ραράρτθμα III. Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

III.1.1. Αντικείμενο ςυγγραφισ 

Στθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάςει των οποίων, και ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ, κα γίνει θ «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» με ςκοπό τθ βελτίωςθ του 
φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ και τθ δθμιουργία εορταςτικοφ αιςκιματοσ ςτισ τρεισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του 
Διμου Ραλλινθσ. Υπάρχει, για το λόγο αυτό ανάγκθ για επίςτθλα διακοςμθτικά (γιρλάντεσ), κολϊνεσ 
Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ- πλατειϊν, διακοςμθτικζσ γιρλάντεσ ειςόδων οδϊν, διακοςμθτικοφσ και εφκαμπτουσ 
φωτοςωλινεσ, διάφορα υλικά για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ και διακοςμθτικά ςε κζςεισ που κα 
υποδειχκοφν από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ραλλινθσ (Γεκνηηθέο Δλόηεηα Παιιήλεο-Γέξαθα-Αλζνύζαο) . 

Εργοδότθσ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Ραλλινθσ. 

Ανάδοχοσ ι Ρρομθκευτισ κα ονομάηεται ο αναδειχκθςόμενοσ μειοδότθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ. 

 

III.1.2. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ του τίτλου κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
o Του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Αϋ 171/2017), «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων, ........», 

o Του άρκρου 34 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Αϋ 24/2017), «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ, ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 ...........», 

o Του άρκρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Αϋ 241/2016), «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και 
άλλεσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Αϋ 227/2016), «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 
κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

o Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Aϋ 143/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

o Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Aϋ 107/2014) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

o Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Aϋ 74/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

o Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ 120/2013), «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Άρκρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/2013) και ιςχφει 
ςιμερα, όςον αφορά το Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ ΔΕΝ ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 
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o Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Αϋ 52/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

o Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ 18/2013), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/2012, 
κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ των Σχεδίων των Συμβάςεων ...» και 
ειδικότερα των Άρκρων 19 και 48 (Άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου) αυτοφ, 

o Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκ-τρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

o Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112/2010), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρό-γραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/2016 και ιςχφει, 

o Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Aϋ 87/2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ 114/2006), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει μετά 
τθν εφαρ-μογι του Ν.3852/2010 - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, 

o Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ 263/2008), «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ 
λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν», 

o Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Αϋ 68/2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και το-πικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

o Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Αϋ 131/2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 

o Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Αϋ 119/2001), «Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 182 για τθν 
απαγόρευςθ των χειρό-τερων μορφϊν εργαςίασ των παιδιϊν και τθν άμεςθ δράςθ με ςκοπό τθν 
εξάλειψι τουσ», 

o Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248/2000), «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

o Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

o Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Αϋ 25/1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα», 

o Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Αϋ 63/1988), «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-Κφρωςθ 
τθσ 135 διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ», 

o Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Aϋ 145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

o Του ΡΔ 28/2015 (ΦΕΚ Aϋ 34/2015), «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία», 

o Του ΡΔ 150/2001 (ΦΕΚ Aϋ 125/2001), «Ρροςαρμογι ςτθν οδθγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», 

o Τθσ ΚΥΑ Ρ1 2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ 3400/2012) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

o Τθσ Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Βϋ 1924/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

o Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των κατευκυντθρίων οδθγιϊν 
τθσ ΕΑΔΘΣΥ, των αποφάςεων τθσ ολομζλειασ του Ελ. Συν., των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

o Τθν με αρικμ. 163/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ με     

ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων.  

o Τθν με αρικμ. 385/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 35/2018 μελζτθ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο τρόποσ δθμοπράτθςθσ, θ ψιφιςθ 

και θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ από τον αντίςτοιχο ΚΑΕ 15.6699.0011 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 

ποςοφ  239.995,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

. 
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III.1.3. Συμβατικά ςτοιχεία  

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςυςτακθςομζνθσ ςυμβάςεωσ που κα προςαρτθκοφν ς’ αυτι κατά ςειρά ιςχφοσ 
είναι  

2. H Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....), με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, ιτοι: 

2.1 Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

2.2 Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

2.3 Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 

2.4 Tο Τυποποιθμζνο Ζγγραφο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ραραρτιματοσ 

2.5 Τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, είτε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

III.1.4. Σφναψθ ςφμβαςθσ 

 Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, που ςυντάςςεται, 
κοινοποιείται και εκτελείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016 και ςτουσ Αναλυτικοφσ 
Προυσ τθσ Διακιρυξθσ, και ςτον κακοριηόμενο ςε αυτι χρόνο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςζλκει για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ 
ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Εάν ο 
ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται. 

III.1.5. Ραράδοςθ/Ραραλαβι υλικοφ - Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ 
(εφεξισ Ε.Ρ.Ρ.) με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 
221 του Ν. 4412/2016 και τα οριηόμενα ςτθ ΓΕΣΥ. 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι θμζρεσ  (20)  για 

τθν παραλαβι των επίζηεια  δηαθνζκεηηθά (γηξιάληεο)  γηα θνιώλεο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ- πιαηεηώλ, δηαθνζκεηηθέο 

γηξιάληεο εηζόδσλ νδώλ , δηαθνζκεηηθώλ θσηνζσιήλσλ, εύθακπηνο θσηνζσιήλαο  θαη δηάθνξα πιηθά αφοφ 

προθγουμζνωσ προθγθκεί και θ αυτοψία από τον προμθκευτι για τθν τοποκζτθςθ προσ αποφυγι λακϊν. 

Ρρζπει να τονιςκεί ότι θ παράδοςθ των υλικϊν και τοποκζτθςθ τουσ, μπορεί να είναι τμθματικι,  ο δε χρόνοσ 

παράδοςθσ τθσ τμθματικισ παραγγελίασ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των είκοςι  (20) θμερϊν από τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ του Διμου (υπεφκυνθ διλωςθ).     

Θ προμικεια κα παραδοκεί αρχικά φςτερα από αίτθςθ του Αναδόχου ςτθν Αποκικθ του Διμου για τον 

ποιοτικό ζλεγχο των υπό προμικεια υλικϊν. Μετά τθν ζγκριςθ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν ο 

ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν τοποκζτθςθ των υλικϊν. 

Θ παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, 

γίνονται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 206 ζωσ 215 και 221 του Ν. 4412/2016.  

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ 

διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και 

μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 

Θ διαδικαςία του ποιοτικοφ ζλεγχου γίνεται με μακροςκοπικι εξζταςθ. 

Ζπειτα ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ 

διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί : 

α) να παραλάβει το υλικό  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ ςφμβαςθσ  

γ) να απορρίψει το υλικό       

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 

αποκλίςεισ που παρουςιάηει από τουσ όρουσ τισ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το 

ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθν χριςθ που προορίηεται.  
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Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθν ςφμβαςθ, ότι οι 

παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί 

θ παραλαβι του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθν 

ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του και δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφκεί.  

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον 

ανάδοχο.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 

αυτοδίκαια και εκδίδεται προ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάςθ μόνο 

το κεωρθμζνο από  τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα με 

τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτο βιβλίο 

τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από 

τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 

αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι και των παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 

για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκεινται ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ.  

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθ 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

III.1.6. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Επειδι τα προσ προμικεια είδθ των τμθμάτων 1-10 ζχουν τθν ιδιομορφία τθσ κυμαινόμενθσ τιμισ και θ 
προςφορά των Οικονομικϊν Φορζων βαςίηεται ςτο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των μζςων λιανικϊν τιμϊν 
ςφμφωνα με το δελτίο τιμϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ των 
ενδεικτικά προχπολογιηόμενων ποςοτιτων χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016  Άρκρο 132 

§1 περ. (α)), μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 22/2017 τθσ ΕΑΔΘΣΥ και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου 
οργάνου. 

Τροποποιιςεισ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ όλων των άρκρων, κα γίνονται με ςφνταξθ κατάλλθλου 
ανακεφαλαι-ωτικοφ πίνακα-γνωμοδότθςθ (Ν. 4412/2016 Άρκρο 201) τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 
Ραρακολοφκθςθσ, που κα εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
Ραράρτθμα Ι-ΜΕΟΣ Β  τθσ παροφςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 
από γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ρ.Ρ. είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναδόχου 
είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, για χρονικό διάςτθμα ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

III.1.7. Ρλθμμελισ καταςκευι-Καλι λειτουργία 

Εάν τα προσ προμικεια είδθ, ο τρόποσ μεταφοράσ και θ παράδοςθ αυτϊν ςτθν Υπθρεςία δεν είναι ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ τθσ μελζτθσ ι εμφανίηουν αλλοιϊςεισ, 
προ-ςμίξεισ  με ουςίεσ που δεν προβλζπονται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι άλλα ελαττϊματα ι δεν 
αναγράφουν τα ςτοιχεία ςτο ςϊμα τουσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει όλεσ τισ βλάβεσ που κα 
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προκφψουν, είτε οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι εργαςία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν 
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ε.Ρ.Ρ., ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτο επί τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου καλισ λειτουργίασ. 

III.1.8. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. 

III.1.9. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

α) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει. 

γ) Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραςχεκειςϊν 

υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 

ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου. 

δ) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 

μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 

υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

ε) Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Θ εγγφθςθ καταπίπτει ολικά ι μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 Εάν ο Ανάδοσορ κςπησθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Άπθπος 203 ηος Ν. 4412/2016 
 Εάν ηο ςλικό παπαδοθεί εκππόθεζμα καηά ηιρ διαηάξειρ ηος Άπθπος 207 ηος Ν. 4412/2016 
 Εάν καηά ηην παπαλαβή ηος ςλικού ή ημήμα ηος βπεθούν όηι δεν πληπούν ηοςρ όποςρ ηηρ 

ζςμθυνημένηρ ζύμβαζηρ και ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και ζσεδιαγπαμμάηυν και πποκύτοςν 
επγαζηηπιακοί ή άλλοι έλεγσοι από δεςηεποβάθμια επιηποπή παπαλαβήρ καηά ηην έννοια ηος άπθπος 
208 ηος Ν. 4412/2016 

1.3 Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά 

τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

1.4 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 

τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι 

αποδζςμευςι τθσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 

ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 

του εκπρόκεςμου. 

 

Γέρακας  26/06/2018 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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